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Eπέκταση στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα 
βλέπουν οι ΗΠΑ

Ο 
αμερικανικός στρατός είναι σε συζητήσεις για 
την επέκταση των δραστηριοτήτων του στην 
Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της πιο εντα-
τικής χρήσης των αεροπορικών και ναυτικών 

βάσεων, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal το 
οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.
Αυτό μπορεί να σηματοδοτεί μια πιθανή κίνηση προς την 
ανατολική Μεσόγειο εν μέσω της αυξημένης έντασης με 
την Τουρκία.
Υπάρχουν γεωπολιτικοί και γεωγραφικοί παράγοντες που 
καθιστούν την Ελλάδα μια ελκυστική τοποθεσία για τον 
αμερικανικό στρατό, αναφέρουν στην εφημερίδα οι αξι-
ωματούχοι.
Σε πολιτικό επίπεδο, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι 
στο καλύτερο επίπεδο, ενώ και οι δύο χώρες έχουν ανησυ-
χίες για τον εταίρο τους στο NATO, την Τουρκία, προσθέ-
τουν Αμερικανοί αξιωματούχοι.
Γεωγραφικά η Ελλάδα έχει τον ιδανικό καιρό για εκπαιδευ-
τικές πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ φιλοξε-
νεί τόσο ελληνικές όσο και νατοϊκές βάσεις.
Το σημαντικό στοιχείο για τις ΗΠΑ είναι επίσης ότι τόσο η 
σημερινή κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση 
είναι πιο δεκτικές, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματού-
χοι στο πλαίσιο επίσκεψης τις τελευταίες ημέρες.
Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι βλέπουν μια ευκαιρία για 
αυξημένη χρήση των ελληνικών εγκαταστάσεων αλλά και 
τη στάθμευση περισσότερων στρατευμάτων σε μόνιμη 
βάση.
«Η γεωγραφία της Ελλάδας και οι ευκαιρίες εδώ είναι πολύ 
σημαντικές», δήλωσε ο στρατηγός Joe Dunford, πρόεδρος 
των Αρχηγών του Διακλαδικού Επιτελείου, μιλώντας σε 
δημοσιογράφους που ταξίδεψαν μαζί του, επικαλούμενος 
την γεωγραφική εγγύτητα της χώρας στις αμερικανικές επι-
χειρήσεις σε Συρία και Βόρεια Αφρική.
Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει να αυξάνουν τη χρήση των ελλη-
νικών βάσεων. Αυτή την άνοιξη ξεκίνησε η λειτουργία μη 
επανδρωμένων drones MQ-9 Reaper από την αεροπορική 
βάση στη Λάρισα.
Οι αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι οι συνομιλίες, στις 
οποίες επικεφαλής είναι ο στρατηγός Curtis Scaparrotti, 
ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην 
Ευρώπη, είναι σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν περιλαμ-
βάνουν προτάσεις για τη μόνιμη στάθμευση στρατευμά-

των ή εξοπλισμού.
Αν και η Ελλάδα προσφέρει έναν αριθμό πλεονεκτημάτων, 
η αυξημένη χρήση ελληνικών βάσεων δεν έχει στόχο να 
αντικαταστήσει - ή να αποτελέσει προστασία - για τις μελ-
λοντικές δραστηριότητες των ΗΠΑ στην αεροπορική βάση 
του Incirlik στην Τουρκία.
«Οι διμερείς μας σχέσεις με την Ελλάδα με κανένα τρόπο 
δεν έχουν στόχο να είναι σε βάρος της Τουρκίας», δήλωσε 
ο στρατηγός Dunford.
Το Incirlik είναι μεγαλύτερο, έχει σχεδιαστεί για επιχειρή-
σεις του NATO και είναι πιο κοντά στη Συρία, όπου ο αμε-
ρικανικός στρατός συνεχίζει τις δραστηριότητες του για να 
εκδιώξει τους τελευταίους θύλακες μαχητών του Ισλαμι-
κού Κράτους.
Ωστόσο, το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 στην 
Τουρκία από αντιπάλους του προέδρου Recep Tayyip 
Erdogan, η αγορά από την τουρκική κυβέρνηση των ρωσι-
κών συστημάτων S-300 και η αμερικανική υποστήριξη 
στους Κούρδους μαχητές έχουν συμβάλει στην όξυνση 

των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ενισχύοντας την 
ελκυστικότητα της Ελλάδας.
Από το 2015 η Τουρκία έχει αυξήσει τους περιορισμούς 
στις επιχειρήσεις που μπορούν να διεξάγουν οι Αμερικά-
νοι στο Incirlik. Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ έχουν μετα-
φέρει πόρους σε περιοχές όπως το Κατάρ για να διεξάγουν 
τις επιχειρήσεις τους στη Συρία.
Για χρόνια, ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιούσε την 
ναυτική βάση στη Σούδα, στις ακτές της Κρήτης, το μόνο 
λιμάνι στην περιοχή που έχει την ικανότητα να «δένουν» 
αεροπλανοφόρα.
Το Μάιο, το αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman πραγ-
ματοποίησε μια τετραήμερη επίσκεψη στο λιμάνι της Σού-
δας. Τον επόμενο μήνα, το αεροπλάνο του Donald Trump 
σταμάτησε στη Σούδα για ανεφοδιασμό στο δρόμο για τη 
Σιγκαπούρη, όπου θα είχε συνομιλίες με το Βορειοκορεάτη 
ηγέτη Kim Jong Un.
Για την Ελλάδα, υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα, περισ-
σότερες αμερικανικές επισκέψεις στα λιμάνια και εκπαι-
δευτικές ασκήσεις, θα μετριάσουν την απειλή ασφάλειας 
από τη Λιβύη και την Τουρκία, για την οποία (Τουρκία) η 
Ελλάδα «ανησυχεί βαθιά», ανέφερε αξιωματούχος των 
ΗΠΑ.
«Η Ελλάδα κοιτάζει γύρω της, στη γειτονιά αυτή και ανα-
γνωρίζει την ίδια αστάθεια που έχουμε αναγνωρίσει και 
εμείς», ανέφερε ο αξιωματούχος.
Έλληνες διπλωμάτες επισήμαναν ότι η χώρα είναι σε στρα-
τηγική θέση και ήδη τηρεί τον κανόνα του ΝΑΤΟ για τις 
αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ.
Η περιοχή επίσης, είναι το επίκεντρο άλλων μεγάλων δυνά-
μεων. Η Κίνα έχει επεκτείνει την παρουσία της στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και η Ρωσία χρησιμοποιεί τη Συρία ως 
βασικό χώρο διεξαγωγής των επιχειρήσεών της στην περι-
οχή. Η Ελλάδα, τονίζει το δημοσίευμα, έχει επίσης μακρο-
χρόνια σχέση με τη Ρωσία.
«Ανεξαρτήτως αυτού, η Ελλάδα είναι ένα αρκετά καλό 
στοίχημα», πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.
Σε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη αυτό τον μήνα, καταλή-
γει η WSJ ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος, 
εξήρε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις διαχρονικά. «Θα 
πορευτούμε μαζί στο μέλλον. Οι στρατιωτικές συμφωνίες 
επεκτείνονται και αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα στον ρόλο 
της ως στρατηγικός εταίρος στη Μεσόγειο», δήλωσε.

Συνομιλίες με την ελληνική 
κ υ β έ ρ ν η σ η  ξ ε κ ί ν η σ ε  τ ο 
αμερικανικό Πεντάγωνο για την 
επέκταση των στρατιωτικών 
επιχε ιρήσεων των ΗΠΑ σε 
ελληνικά εδάφη, όπως αναφέρει η 
Wall Street Journal
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Ο
μάδα 200 πρακτόρων, αξιω-
ματικών και αστυνομικών ί-
δρυσαν Αθήνα και Ουάσιν-
γκτον, με στόχο να προστατεύ-

σουν τους οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς 
που διέφυγαν στην Ελλάδα από τυχόν ε-
πιχειρήσεις απαγωγής από την Τουρκία, 
σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής 
φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Σαμπάχ, 
όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο 
Ειδήσεων.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Σαμπάχ 
η ΜΙΤ έχει ανακαλύψει τη δημιουργία 
αυτής της ομάδας ασφαλείας και πως το 

κόστος της φτάνει στο ένα εκατομμύριο 
δολάρια το μήνα. Η εφημερίδα υποστη-
ρίζει ακόμη ότι οι οκτώ Τούρκοι στρατι-
ωτικοί έδωσαν ευαίσθητες πληροφορίες 
για τον τουρκικό στρατό στις ελληνικές 
αρχές.
Οι πηγές της εφημερίδας αναφέρουν ότι 
«η απόφαση προστασίας λήφθηκε ως 
αντάλλαγμα για σημαντικές πληροφο-
ρίες που έδωσαν οι οκτώ Γκιουλενιστές 
στρατιωτικοί πουλώντας τη χώρα τους», 
και πως στη συνέχεια αποφασίστηκε να 
ανεβεί ο αριθμός της φρουράς προστα-
σίας τους από 30 στα 200 άτομα.

Σαμπάχ: Η ΜΙΤ ανακάλυψε την 
ομάδα - 200 Έλληνες και Αμερικανοί 
πράκτορες προστατεύουν τους «8» 

Τσίπρας: Δεν θέλω τριπλές 
εκλογές τον Μάιο

Μιλώντας στο Euronews, ο 
πρωθυπουργός εκτιμά ότι, εάν η 
Αθήνα συνεχίσει να πετυχαίνει τους 
στόχους που έχουν συμφωνηθεί 
με τους δανειστές, η περικοπή των 
συντάξεων θα αποφευχθεί 

Σ
υνέντευξη στην ελληνική υπηρεσία 
του Euronews και την δημοσιογράφο 
Έφη Κουτσοκώστα παραχώρησε, με 
την ευκαιρία της παρουσίας και της ο-

μιλίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
Στρασβούργο, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας.
«Το λέω καθαρά, αν πετύχουμε τους στό-
χους, στον βαθμό που πετυχαίνουμε τους 
στόχους, θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να 
αποφύγουμε ένα μέτρο που και αχρείαστο 
είναι και αντιαναπτυξιακό είναι, αλλά και μη 
διαρθρωτικό είναι».
«Αν δεν τους πιάνουμε;» ερωτάται ο κ. Τσί-
πρας, για να απαντήσει πως, «αν δεν τους 
πιάνουμε τους στόχους, 
βεβαίως και θα πρέπει να 
βρούμε τον τρόπο με τον 
οποίο θα τους πιάσουμε». 
«Αυτό είναι υποχρέωσή 
μας» συνεχίζει, προσθέ-
τοντας ότι «όταν μια χώρα 
έχει υποχρεώσεις, όπως 
και ένα νοικοκυριό έχει 
υποχρεώσεις, θα πρέπει να βρει τον τρόπο 
να εξοικονομεί τα χρήματα να πληρώνει 
αυτές τις υποχρεώσεις».
Ο πρωθυπουργός σχολιάζει ότι, δυστυχώς, 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν μια 
χώρα χρεοκοπημένη, ότι η Ελλάδα είναι μια 
χώρα που έχει 180% του ΑΕΠ χρέος και πως 
«αυτό που καταφέραμε εμείς, είναι να κατα-
στήσουμε βιώσιμη την εξυπηρέτηση αυτού 
του χρέους».
«Αυτό, λοιπόν, είναι που έχει δημιουργήσει 
ασφάλεια στις αγορές, ασφάλεια στους επεν-
δυτές, συν το γεγονός ότι φτιάξαμε και αυτό 
το «μαξιλάρι» ρευστότητας των 30 περίπου 
δισ. ευρώ, που μας δίνει τη δυνατότητα να 
επιλέξουμε εμείς μέχρι και το 2020 πότε 
είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρουμε ζεστό 
χρήμα από τις αγορές με χαμηλά επιτόκια» 
προσθέτει ο κ. Τσίπρας, «επισημοποιώντας» 
επί της ουσίας ότι η χώρα μας δεν πρόκειται 
να βγει στις αγορές νωρίτερα από το 2020...
Ο πρωθυπουργός ερωτάται και για τον 

χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, 
τονίζοντας ότι ήταν ξεκάθαρος στη Θεσσα-
λονίκη, κατά την παρουσία του στην 83η Διε-
θνή Έκθεση. «Είπα ότι ο στόχος και η στρατη-
γική της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει 
την τετραετία και μάλιστα εξήγησα το πόσο 
μας συμφέρει πολιτικά αυτή η εξέλιξη, στο 
βαθμό που στις ευρωπαϊκές εκλογές που 
μεσολαβούν, θα έχουμε τη δυνατότητα να 
καταγράψουμε τους πραγματικούς συσχετι-
σμούς που επικρατούν στην ελληνική κοινω-
νία που δεν έχουν καμία σχέση με τις διαρ-
κώς υποτιμημένες -εγώ δεν θα πω εσκεμ-
μένα, ίσως για μεθοδολογικούς λόγους- 
δημοσκοπικές μετρήσεις που βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας» υπογραμμίζει.
Και συνεχίζει: «Συνεπώς, θα επαναλάβω 
αυτό που είπα: στόχος και στρατηγική της 
κυβέρνησης είναι η ολοκλήρωση της 4ετίας 
και οι εκλογές τον Οκτώβριο του 2019». 
«Δεν αποτελεί στόχο ούτε στρατηγική ούτε 
επιθυμία μας να έχουμε τριπλές εκλογές» 
σημειώνει, ερωτηθείς εάν αποκλείει το 

σενάριο των τριπλών εκλογών 
τον Μάιο.
Η δήλωση αυτή του κ. Τσίπρα 
προκαλεί προβληματισμό, 
καθώς, κατά τη συνέντευξη 
Τύπου στην 83η ΔΕΘ, την περα-
σμένη Κυριακή, είχε αφήσει 
ανοιχτό, για πρώτη φορά, το 
ενδεχόμενο να μην εξαντλήσει 

η κυβέρνηση την τετραετία, ενισχύοντας έτσι 
το σενάριο που, αυτήν την στιγμή, φαντάζει 
ως επικρατέστερο: τριπλές κάλπες -ευρωε-
κλογές, αυτοδιοικητικές και εθνικές εκλογές- 
τον Μάιο του 2019.  
Ενδέχεται ωστόσο να κρύβει και ένα στοι-
χείο αιφνιδιασμού, καθώς η δήλωση του 
πρωθυπουργού δεν αποκλείει το σενά-
ριο της διεξαγωγής εθνικών εκλογών νωρί-
τερα από τον Μάιο του ερχόμενου έτους και, 
πάντως, όχι μαζί με τις ευρωεκλογές και τις 
εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ερωτηθείς, δε, για τη φονική πυρκαγιά της 
23ης Ιουλίου στο Μάτι και για το αν νιώθει 
την ανάγκη να ζητήσει «συγγνώμη» από 
τους ανθρώπους που βίωσαν την τραγωδία, 
ο πρωθυπουργός δίνει την δική του εκδοχή: 
«Συγγνώμη ζήτησα έμπρακτα και όχι επι-
κοινωνιακά, όχι για να αντιμετωπίσω με επι-
κοινωνιακό τρόπο την τραγωδία, όταν ανέ-
λαβα την πολιτική ευθύνη και άλλων κυβερ-
νήσεων και όχι μονάχα της δικής μου».
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«Είναι θρασύς στα ψέματα και δειλός στην αλήθεια» αναφέρει η Πειραιώς - Κατάλαβε ότι τελειώνει 
ο χρόνος της κυβέρνησής του υποστηρίζει το ΚΙΝΑΛ

Ο
μαδικά πυρά από την αντι-
πολίτευση δέχθηκε ο Αλέξης 
Τσίπρας για όσα είπε στην... 
μαραθώνια συνέντευξη τύ-

που που παραχώρησε στο πλαίσιο της 
83ης ΔΕΘ. Η ΝΔ εστίασε την κριτική της 
στις υποσχέσεις για φοροελαφρύνσεις 
που έδωσε ο πρωθυπουργός, τη συμ-
φωνία με την ΠΓΔΜ αλλά και την στάση 
που κράτησε όταν ρωτήθηκε για το αν 
γνώριζε το βράδυ της καταστροφής στο 
Μάτι για την ύπαρξη νεκρών. Δεν είχε το 
θάρρος να απαντήσει σημείωσε η ΝΔ 
η οποία κατηγόρησε τον πρωθυπουργό 
για θρασύτητα και δειλία.
Ιδιαίτερα επικριτικό για τις δηλώσεις 
του πρωθυπουργού ήταν και το Κίνημα 
Αλλαγής το οποίο έκανε λόγο για νέα 
ψέματα και μια εικονική πραγματικό-
τητα που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας. 
Το ΚΙΝΑΛ σημείωσε επίσης πως ο πρω-
θυπουργός άνοιξε παράθυρο εκλογών 
καθώς όπως σημειώνει στην ανακοί-
νωση του «κατάλαβε πλέον πως ο πολι-
τικός χρόνος της κυβέρνησής του τελειώ-
νει».
Έντονη ήταν η κριτική και από τον Σταύρο 
Θεοδωράκη ο οποίος τον κατηόρησε για 
ένα... όργιο παροχολογίας ενώ ο Βασίλης 
Λεβέντης σημείωσε πως ο αλέξης Τσί-
πρας έχει πάρει διαζύγιο από τον απλό 
κόσμο που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί.
Στον χορό των αντιδράσεων και ο Πανα-
γιώτης Λαφαζάνης ο οπ[ίος είπε για τον 
Αλέξη τσίπρα ότι δεν βρήκε ούτε μια 
λέξη να πει για το τσουνάμι των πλειστη-
ριασμών. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις 
των κομμάτων: 

ΝΔ για Τσίπρα: Θρασύς στα ψέ-
ματα, δειλός στην αλήθεια
«Η χθεσινή αγγαρεία – ομιλία και η 
σημερινή συνέντευξη Τύπου του απερ-
χόμενου πρωθυπουργού απέδειξε αυτό 
που έχουν καταλάβει πια όλοι οι Έλλη-
νες. Ότι θα κάνει και θα πει τα πάντα για 
να παραμείνει στην καρέκλα του λίγους 
ακόμη μήνες» σημείωσε σε ανακοίνωση 
που εξέδωσε για τη συνέντευξη Τσίπρα 
στη ΔΕΘ, η Νέα Δημοκρατία.
Η ΝΔ σημείωσε επίσης στην ανακοίνωσή 
της:

«Ο κ. Τσίπρας σήμερα:
Eίχε το θράσος να υποστηρίξει ότι είχε 
σχέδιο από το 2015, ενώ έφερε δύο 
αχρείαστα μνημόνια και ζημίωσε την 
Ελλάδα με περισσότερα από 100 δις 
ευρώ.

Είχε το θράσος να υποστηρίξει και πάλι 
τη συμφωνία που παραχωρεί στα Σκό-
πια «Μακεδονική εθνότητα» και «Μακε-

δονική γλώσσα», ενώ την απορρίπτει η 
συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων.
Είχε το θράσος να τάξει φοροελαφρύν-
σεις, ενώ κατέστρεψε συνειδητά τη 
μεσαία τάξη και φτωχοποίησε όλους 
τους Έλληνες.
Και δεν είχε το θάρρος να απαντήσει στο 
ερώτημα που έχουν όλοι οι Έλληνες: 
Ήξερε ή δεν ήξερε ότι υπήρχαν νεκροί 
όταν έδινε την τηλεοπτική παράσταση το 
βράδυ της μεγάλης καταστροφής;
Σήμερα ο κ. Τσίπρας απέδειξε ότι εκτός 
από ανίκανος και επικίνδυνος, είναι θρα-
σύς στα ψέματα και δειλός στην αλή-
θεια».

ΚΙΝΑΛ: Ο κ. Τσίπρας παρουσί-
ασε μια εικονική πραγματικό-
τητα
Έντονη κριτική στον πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα ασκεί το Κίνημα Αλλαγής 
σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου του 
πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και τον κατη-
γορεί για παρουσίαση εικονικής πραγ-
ματικότητας.
«Ο κ. Τσίπρας συνέχισε μονότονα 
σήμερα να παρουσιάζει εικονική πραγ-
ματικότητα για την χώρα.
Τίποτε το καινούργιο, μόνο τα γνωστά 
ψέματα που με άνεση εκστομίζει» ανα-
φέρει στην ανακοίνωσή του το ΚΙΝΑΛ 

και προσθέτει. «Ίσως το μόνο αξιοσημεί-
ωτο με τις αναφορές του για τις εκλογές, 
είναι ότι επιτέλους κατάλαβε ότι ο χρόνος 
της κυβέρνησής του τελειώνει».

Ένωση Κεντρώων: Έχει πάρει 
διαζύγιο με τον απλό κόσμο
«Στην συνέντευξή του στην ΔΕΘ ο κ. Τσί-
πρας πίσω από μια επιφανειακή δημο-
κρατικότητα επιχείρησε να κρύψει τον 
προσωπικό και κυβερνητικό αυταρχι-
σμό του» αναφέρει σε ανακοίνωσή της 
η Ένωση Κεντρώων σχολιάζοντας την 
συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού 
στη ΔΕΘ και προσθέτει.
«Για την ονομασία των Σκοπίων δήλωσε 
ότι κατανοεί όσους έχουν αντίθετη 
άποψη, αλλά ο ίδιος θα προχωρήσει με 
το ζόρι στην κύρωση της συμφωνίας 
των Πρεσπών. Στην τελευταία ερώτηση, 
δήλωσε ότι οι αγρότες λαμβάνουν τις 
αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις εγκαί-
ρως. Του προτείνουμε να επισκεφθεί τη 
Νάουσα Ημαθίας να δει την οργή των 
αγροτών προς το πρόσωπό του. Ο κ. Τσί-
πρας έχει πάρει διαζύγιο με τον απλό 
κόσμο και όσο παραμένει στην εξου-
σία καταστρέφει την χώρα και τον εαυτό 
του».

Θεοδωράκης: Θεωρεί τη Θεσ-
σαλονίκη... προπύργιο μιας πα-
ραμυθοχώρας
Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για 
την εμφάνιση του στην 83η ΔΕΘ ασκεί 
με ανάρτησή του στο Facebook ο επικε-
φαλής του Ποταμιού. Όπως επισημαίνει 
χαρακτηριστικά «ο κ. Τσίπρας θεωρεί τη 
Θεσσαλονίκη... προπύργιο μιας παραμυ-
θοχώρας με νάνους πολίτες» και σημει-
ώνει ότι όχι μόνο δεν παραδέχθηκε ούτε 
ένα λάθος αλλά εκφώνησε... τις παρο-
χές του ’19, του ’20, του ’21, ακόμα και 
τις παροχές και του επόμενου πρωθυ-
πουργού!
Ο Σταύρος Θεοδωράκης στην ανάρτησή 
του προτείνει να καταργηθούν οι μονό-
λογοι στη ΔΕΘ
και ο πρωθυπουργός με τον αρχηγό της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους 
άλλους αρχηγούς να μετέχουν σε «τρα-
πέζια δημιουργικής αντιπαράθεσης».

Πυρ ομαδόν για τον Τσίπρα στη ΔΕΘ: «Θρασύς 
και δειλός» - «Τελειώνει ο χρόνος του» 

Φίλης για την αμερικανική 
συμμετοχή στη ΔΕΘ: 
«Φοβού τους Δαναούς και 
δώρα φέροντας» 

Επιφυλακτικός ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λέει  
ότι δεν πρέπει να βλέπει κανείς τις όποιες 
επενδύσεις με πολιτική αφέλεια - «Δυστυχώς 
στην περιοχή μας επιχειρούνται ανατάξεις 
γεωπολιτικές. Θέλει μεγάλη προσοχή»

T
imeo Danaos et dona ferentes (Φοβού τους Δα-
ναούς και δώρα φέροντας)». Με αυτή τη διά-
σημη και παροιμιώδη φράση ο Νίκος Φίλης, 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός 

Παιδείας, σχολίασε την αμερικανική παρουσία, ως τι-
μώμενη χώρα για αυτή τη  χρονιά στη ΔΕθ.
Στέλνοντας ένα διπλό μήνυμα ο βουλευτής, προφέρο-
ντας τη φράση στα Λατινικά, βάζει στο «κάδρο»... και 
την αμερικανική στήριξη από πλευράς μιας αριστερής 
κυβέρνησης, και την «βίαιη» κατάργηση του μαθήμα-
τος των Λατινικών από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, 
που συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. 
Κρατώντας επιφυλακτική στάση, ο Νίκος Φίλης είπε 
χαρακτηριστικά: «Δεν χρησιμοποιώ αυτή τη φράση 
ως  κάτι καθυστερημένο και αντιαμερικανικό, αλλά 
δυστυχώς στην περιοχή μας επιχειρούνται ανατάξεις 
γεωπολιτικές. Φτιάχνονται, δυστυχώς άξονες και προ-
νομιακές συμμαχίες. Και η αλήθεια είναι πως ‘’δενό-
μαστε’’ στο άρωμα των αμερικανών, θέλουμε δε 
θέλουμε».
Εν συνεχεία ανέφερε: «Εχουμε μια διοίκηση Τραμπ 
που ανοίγει ‘’πληγές’’ και εμείς είμαστε στο επίκε-
ντρο όλων αυτών, αλλά είναι πλεονέκτημα ότι έχουμε 
μια σταθερή κυβέρνηση στη χώρα μας. Παραμένουμε 
βέβαια στην ΕΕ. Μην βλέπουμε τις όποιες επενδύσεις 
με πολιτική αφέλεια. Πρέπει να ξέρουμε από ποιο 
έδαφος κάνουμε εξωτερική πολιτική. Η πολυδιάσταση 
εξωτερική πολιτική πρέπει να διαφυλαχτεί από άποψη 
χειρισμού. Θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι επιλογή του 
ΣΥΡΙΖΑ η λύση του Μακεδονικού, άσχετα με το ότι 
συμπίπτει με τα θέλω των αμερικανών». 

Τι είπε για την το πρώτο κουδούνι στα σχολεία 
Καθώς ευχήθηκε καλή χρονιά και καλή δύναμη στα 
παιδιά και το δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών, 
καθώς  ένα εκατομμύριο μαθητές πέρασαν σήμερα τις 
πόρτες από περισσότερα από 10.000 σχολεία δημο-
τικά γυμνάσια και λύκεια, ο Νίκος Φίλης υπογράμμισε 
ότι οι συνθήκες πλέον είναι καλύτερες, συγκριτικά με 
το παρελθόν, ενώ υπερτόνισε την ανάγκη «το σχολειό 
να  επισπεύσει το διορισμό μόνιμων δασκάλων και 
καθηγητών». 
«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια δέσμη μέτρων που θα 
συζητηθούν στη κοινωνία, καθώς θα υπάρξουν αλλα-
γές. Η προεκλογική περίοδος είναι επιβαρυμένη και η 
συζήτηση είναι δύσκολη με πολλά σοβαρά ζητήματα. 
Μια περίοδο που είναι δύσκολο να κάνεις μεταρρυθ-
μίσεις και πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες 
για συναίνεση και συζήτηση», είπε, μεταξύ άλλων. 

επικαιρότητα
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Ποιες κοινωνικές ομάδες 
είναι περισσότερο 
ευάλωτες, που 
εντοπίζονται τα 
περισσότερα κρούσματα

Π
άνω από από 600 συ-
νάνθρωποί μας αυτο-
κτονούν τα τελευταία 
χρόνια στη χώρα, αφή-

νοντας πίσω τουλάχιστον 3000 
πενθούντες ετησίως. Σύμφωνα 
με διεθνείς έρευνες και μελέτες, 
για κάθε μία αυτοκτονία μένουν 
πίσω τουλάχιστον 5-10 άτομα 
που πενθούν, βιώνοντας όχι μό-
νο το συναισθηματικό φορτίο 
του πένθους αλλά και τις ψυχο-
κοινωνικές συνέπειες του στίγ-
ματος της αυτοκτονίας. Ακόμη, 
στην Ελλάδα δεν υπάρχει κατα-
γραφή των μη θανατηφόρων α-
ποπειρών αυτοκτονίας, οι οποί-
ες εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 25 
φορές περισσότερες των καταγε-
γραμμένων αυτοκτονιών!
Ο αριθμός των αυτοκτονιών στη 
Ελλάδα εμφανίζεται σ ταθερά 
αυξανόμενος, σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία, όπως αυτά 
διατ ίθεν ται από την ΕΛΣΤΑΤ 
(έως και το έτος 2015), αλλά και 
σύμφωνα με το Παρατηρητήριο 
Αυτοκτονιών του Κέντρου Ημέ-
ρας για την Πρόληψη της Αυτο-
κτονίας (σ τοιχεία ετών 2016-

2018). Ωστόσο, οπως επισημαι-
νουν οι ειδικοι της ΚΛΙΜΑΚΑΣ, 
η αυτοκτονία δεν είναι ένα μοι-
ραίο γεγονός και το 95% των 
αυτοκτονιών θα μπορούσε να 
έχει προληφθεί.
Τα πλέον πρόσφατα σ τοιχεία 
από την Ελληνική Στατισ τ ική 
Αρχή, όπως αυτά αναλύθηκαν 
από το Κέντρο Ημέρας για την 
Πρόληψη της Αυτοκτονίας, σχε-
τικά με τις αιτίες θανάτου στην 
Ελλάδα αναδεικνύουν μια μικρή 
μείωση των αυτοκτονιών για το 
έτος 2015, της τάξεως του 6,4%, 
σε σύγκριση με το 2014. Συγκε-
κριμένα, οι θάνατοι από αυτο-
κτονία για το 2015 ανήλθαν σε 
529 έναντι του 2014 που είχαν 
καταγραφεί 565.
Κατά τα έτη 2010-2015 σημειώ-
θηκαν τουλάχιστον 2.989 αυτο-
κτονίες..
• Σε κάθε μία αυτοκτονία γυναί-
κας αντιστοιχούν 4 αυτοκτονίες 
αντρών. Πιο συγκεκριμένα ο δεί-
κτης αυτοκτονιών ήταν 8,1 ανά 
100.000 για τους άντρες και 1,91 
ανά 100.000 για τις γυναίκες.
• Η περιφέρεια με τον υψηλό-
τερο δείκτη θνησιμότητας από 
αυτοκτονία γ ια το έτος 2015 
ήταν η Κρήτη και ακολουθούν η 
Ήπειρος και η Ανατολική Μακε-
δονία & Θράκη.
• Η πιο συχνή μέθοδος αυτο-
κ τον ίας των αν τρών ήταν ο 

απαγχονισμός ενώ για τις γυναί-
κες η πτώση από ύψος. Το 61% 
του συνόλου των αυτοκτονιών 
έλαβαν χώρα εντός οικίας ενώ 
τουλάχισ τον το 15% έλαβαν 
χώρα σε εξωτερικούς, δημόσι-
ους χώρους, σχολεία, ιδρύματα 
κλπ.
• Η πλειοψηφία των αυτοχείρων 
ήταν έγγαμοι/-ες.
• Στους άνδρε ς η ηλικ ιακή 
ομάδα με τ ις περισσότερε ς 
αυτοκτονίες ήταν οι υπερήλι-
κες (άτομα άνω των 85 ετών) 
ενώ ακολουθούν οι άντρες της 
παραγωγικής ηλικίας (55-59 
ετών).
• Στις γυναίκες, αντίστοιχα, η 
ηλικιακή ομάδα με τις περισσό-
τερες αυτοκτονίες ήταν 60-64 
ετών, ενώ ακολουθούν οι γυναί-

κες 85+.
• Ο μήνας με τις περισσότερες 
αυτοκτονίες για το έτος 2015 
ήταν ο Μάιος.
• Η πλειοψηφία των αυτοχείρων 
(43%) άνηκαν στον οικονομικά 
ανενεργό πληθυσμό (συνταξι-
ούχοι, οικιακά, άνεργοι, μαθη-
τές – σπουδαστές κ.λπ.)
• Ο υψηλότερος δείκτης αυτο-
κτονιών ανδρών εμφανίζεται 
στην Κρήτη, ενώ γυναικών στα 
νησιά του Ιονίου.
Σύμφωνα με τα σ τοιχεία του 
Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών 
του Κέν τρου Ημέρας γ ια την 
Πρόληψη της Αυτοκτονίας κατά 
τα έτη 2016, 2017 και μέχρι τις 
31/8/2018:
• Ο αριθμός των αυτοκτονιών 
παραμένει σταθερά υψηλότε-

ρος σε σχέση με την προηγού-
μενη δεκαετία.
• Τα υψηλότερα ποσοστά αυτο-
κ τον ιών καταγράφηκαν από 
άντρες αυτόχειρες επιβεβαιώ-
νοντας τον επιβαρυντικό παρά-
γοντα του φύλου.
• Άτομα παραγωγικής ηλικίας 
που ανήκουν σ τ ις ηλικιακές 
ομάδες των 40-44, 45-49 και 
55-59 σημείωσαν το μεγαλύ-
τερο ποσοστό αυτοκτονιών ενώ 
ακολουθούν οι υπερήλικες (80 
ετών και άνω).
• Οι περιφέρειες με το υψηλό-
τερο ποσοστό θνησιμότητας 
από αυτοκτονία είναι η Κρήτη, 
η Αττική και η Δυτική Ελλάδα.
• Η πιο συχνή μέθοδος αυτο-
κτονίας τα τελευταία τρία χρό-
νια παραμένει ο απαγχονισμός.

Η «ακτινογραφία» της αυτοκτονίας στην Ελλάδα

επικαιρότητα
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«Ο νεποτισμός αποτελεί πολιτική 
πρακτική που εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ» 
είπε ο ευρωβουλευτής Εστεμπάν 
Γκονζάλες Πονς - Υποστηρίζετε τη ΝΔ, 
του απάντησε ο Αλ.Τσίπρας

Φ
ανερά εκνευρισμένος, χειρονο-
μώντας και με υψηλούς τόνους 
απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας 
στον Ευρωβουλευτή από την Ι-

σπανία και εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Εστεμπάν Γκονζά-
λες Πονς. Ο Ισπανός Ευρωβουλευτής στην 
τοποθέτησή του μετά την πρωτολογία του 
Έλληνα πρωθυπουργού, υπενθύμισε στον 
κ. Τσίπρα ότι το 2015 οι διαπραγματεύσεις 
της κυβέρνησής του κόστισαν στους Έλλη-
νες 100 δισ. ευρώ, ενώ τον κάλεσε να μην 
επιστρέψει στον λαϊκισμό εν όψει των εθνι-
κών εκλογών στην Ελλάδα. Ο ίδιος μάλιστα 
ανέφερε στον Αλέξη Τσίπρα ότι ο νεποτι-
σμός στην Ελλάδα εξακο-
λουθεί να αποτελεί πολιτι-
κή πρακτική που εφαρμό-
ζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Εστεμπάν Γκονζάλες 
Πονς τόνισε ότι τα συγχα-
ρητήρια για το τέλος των 
Μνημονίων πρέπει να απο-
δοθούν στον ελληνικό λαό 
και όχι στην κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, τονίζοντας ότι πλέον βλέπει 
τον κ. Τσίπρα «πολύ αλλαγμένο». Αναφο-
ρικά με τις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα για 
τις «νεοφιλελεύθερες» πολιτικές της ΕΕ, ο 
Ισπανός Ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι 
ολόκληρη η Ευρώπη «έσωσε την Ελλάδα» 
και κάλεσε τον Έλληνα πρωθυπουργό να 
μην επαναλάβει τα σφάλματα του 2015 και 
να μην επιστρέψει στις μεθόδους του λαϊ-
κισμού, καθώς είτε δεξιός, είτε αριστερός 
είναι επικίνδυνος για κάθε χώρα.
Ο κ. Γκονζάλες Πονς είπε ότι η Ελλάδα κατα-
φέρνει να βγει από την κρίση χάρη στις προ-
σπάθειες των Ελλήνων πολιτών και τη στή-
ριξη της ΕΕ, και πλέον ο κ. Τσίπρας έχει τώρα 
δύο επιλογές: «Είτε να ακολουθήσει την οδό 
των μεταρρυθμίσεων, που έχει επιστρέψει 
την Ελλάδα στο δρόμο της ευημερίας είτε 
αυτόν του λαϊκισμού».
Ο Ισπανός Ευρωβουλευτής κάλεσε τον πρω-
θυπουργό της Ελλάδας να αποφεύγει να 
συγχέει ηθελημένα την ΕΕ με τους τεχνο-
κράτες, καθώς ήταν οι Ευρωπαίοι πολίτες 
και φορολογούμενοι αυτοί που δάνεισαν 
τη χώρα.
«Δεν ήταν η Ευρώπη των τραπεζών και των 
εταιρειών που έσωσε την Ελλάδα από την 

άβυσσο, αλλά η Ευρώπη των φορολογου-
μένων που σηκώνονται κάθε πρωί για να 
εργαστούν. Ήταν οι Ευρωπαίοι συνταξιού-
χοι, οι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμε-
νοι που βοήθησαν την Ελλάδα».

Τσίπρας: «Υποστηρίζετε τη ρητο-
ρική της Νέας Δημοκρατίας»
Εμφανώς ενοχλημένος, ο Αλέξης Τσίπρας 
απάντησε στον κ. Γκονζάλες Πονς, ότι υπο-
στηρίζει την Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι 
μέλος του ΕΛΚ και τον κάλεσε να μην υιο-
θετεί τη θεωρία των δύο άκρων αλλά αντί-
θετα να απευθυνθεί στην αξιωματική αντι-
πολίτευση στην Ελλάδα, η στάση της οποίας 
απέναντι στη συμφωνία των Πρεσπών είναι 
«ο ορισμός του λαϊκισμού και τους καιρο-
σκοπισμού». 
«Άθελά σας υποστηρίζετε τη θεωρία των 
δύο άκρων», δήλωσε ο κ. Τσίπρας ο οποίος 
σε έντονο τόνο υποστήριξε ότι μόνο η αξιω-
ματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα μπορεί 

να κατηγορηθεί για νεπο-
τισμό και σε καμία περί-
πτωση το κόμμα του ή η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, 
υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας.
Ο Γερμανός Πρόεδρος της 
δεύτερης μεγαλύτερης 
δύναμης του ΕΚ, των Σοσι-
αλδημοκρατών άσκησε 
κριτ ική σ τον Πρωθυ-

πουργό λέγοντας του πως δεν αναφέρθηκε 
στο λαό που υπέφερε και είναι σημαντικό ο 
καθένας να διορθώσει τα «κακώς κείμενα» 
στη χώρα του.
Στη συνέχεια χαιρέτισε τη συμφωνία των 
Πρεσπών και πρότεινε στον Αλέξη Τσίπρα 
να διαμορφωθεί ένα κοινό κεντρικό σχέδιο 
για τη Μεσόγειο με επίκεντρο την προστα-
σία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής. Επίσης, πρότεινε να στηρί-
ξει πρόσωπα που στηρίζουν την ομάδα των 
Σοσιαλδημοκρατών..
Από τη πλευρά του ο Νότης Μαριάς 
δήλωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε τον 
Α. Σαμαρά με την «ιστορία επιτυχίας» του 
δικού του Μνημονίου. “Κάνετε το ίδιο όταν 
υπάρχει πετσόκομμα των συντάξεων, φυγή 
στο εξωτερικό των νέων, παράνομους μετα-
νάστες κλπ, μέμφοντας την ελληνική κυβέρ-
νηση ότι δεν άντλησε το σύνολο του εγκε-
κριμένου δανείου προς όφελος αναπτυξια-
κων πολιτικών, θέτοντας το ερώτημα αν θα 
εντάξει στον προϋπολογισμό την διεκδί-
κηση των γερμανικών αποζημιώσεων.”
Κριτική άσκησε και για την συμφωνία των 
Πρεσπών λέγοντας πως ο Πρωθυπουργός 
έκανε «τζάμπα μάγκα» τον Ζάεφ.

Νεύρα Τσίπρα στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Πούτιν αρνείται ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
– Ο πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει στη ΔΕΘ ότι είχε πρόσκληση να επισκεφθεί 
τη Μόσχα

Κρεμλίνο: «Δεν συζητάμε επίσκεψη 
Τσίπρα στη Ρωσία το 2018» 

Ε
κτός προγράμματος είναι για τη ρω-
σική πλευρά μια επίσκεψη του πρω-
θυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στη Μό-
σχα, τουλάχιστον μέσα στο 2018, 

σύμφωνα με το Κρεμλίνο. 
«Η επίσκεψη του Τσίπρα στη Ρωσία το 2018 
δεν συζητείται αυτή τη στιγμή», είπε ο σύμ-
βουλος εξωτερικών υποθέσεων του Πού-
τιν, Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με όσα μετέ-
δωσε το ρωσικό πρακτορείο Interfax.
Ωστόσο, η τοποθέτηση του Ρώσου αξιω-
ματούχου έρχεται σε αντίθεση με όσα υπο-
στήριξε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέ-
ντευξη τύπου στη ΔΕΘ, που ανέφερε ότι έχει 
πρόσκληση να επισκεφθεί τη Μόσχα μέσα 
στο 2018. 
«Έχω πρόσκληση να επισκεφθώ τη Μόσχα, 
μέσα στο 2018 και να συναντηθώ με τον 
Πρόεδρο Πούτιν. Γνωρίζετε ότι το προ-
ηγούμενο διάστημα οι σχέσεις μας πέρα-
σαν μια μικρή περιπέτεια, δώσαμε τα μηνύ-
ματα που έπρεπε να δώσουμε – πιστεύω 
ότι ήμασταν υποχρεωμένοι να δώσουμε τα 
μηνύματα αυτά – τώρα δουλεύουμε προ-
κειμένου να αποκατασταθεί η κανονικό-
τητα και να ενισχυθεί η συνεργασία, σε μια 
σειρά από τομείς. Άλλωστε θα προχωρή-
σει το επόμενο διάστημα η συγκρότηση της 
Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής, συνεπώς 

σε σχέση με το ερώτημα σας, ναι έχω πρό-
σκληση. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διά-
στημα οι διπλωμάτες των δύο χωρών θα 
εργαστούν προκειμένου να προσδιορίσουν 
το πότε και πως θα γίνει αυτή η επίσκεψη», 
ήταν η αναφορά του κ. Τσίπρα. .

Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Κιμ Γι-
ονγκ Ουν στη Μόσχα
Με μία επιστολή προσκάλεσε τον ηγέτη της 
Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν στη Μόσχα, 
ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως 
δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλί-
νου Γιούρι Ουσακόφ.
Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ένα λεπτο-
μερές πρόγραμμα μιας συνάντησης μεταξύ 
των δύο ηγετών δεν συζητείται επί του 
παρόντος
Χθες το βορειοκορεατικό ειδησεογραφικό 
πρακτορείο είχε δώσει στη δημοσιότητα 
ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Πού-
τιν στον Κιμ για την 70ή επέτειο της ίδρυσης 
του Βορειοκορεατικού κράτους, στο οποίο 
ανέφερε:
«Σας παρακαλώ να αποδεχθείτε τα ειλικρινή 
μου συγχαρητήρια για την 70ή επέτειο της 
ίδρυσης του κράτους της Βορείου Κορέας 
και επισημαίνω με ιδιαίτερη χαρά τη φιλική 
φύση των σχέσεων μεταξύ της χώρας σας 
και της Ρωσίας», ανέφερε το μήνυμα.
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Νέες εξετάσεις για δίπλωμα θα 
δίνουν οι οδηγοί άνω των 74 ετών 

Ν
α «φρεσκάρουν» τους κανόνες 
της σωστής οδήγησης πρέπει 
οι ηλικιωμένοι οδηγοί, 74 ετών 
και άνω, προκειμένου να απο-

δείξουν αν θα συνεχίσουν να οδηγούν 
ή όχι.
Οι οδηγοί άνω των 74 χρόνων, σύμφωνα 
με τον νέο ΚΟΚ, θα πρέπει να ανανεώ-
σουν το δίπλωμά τους αποδεικνύοντας 
πως και ξέρουν να οδηγούν και να παρ-
κάρουν αλλά και έχουν τα αντανακλα-
στικά για σωστή πορεία κοκ.
Το υπουργείο Μεταφορών με εγκύκλιο 
του προς τις αρμόδιες διευθύνσεις και 
υπηρεσίες βάζει «φρένο» στους ηλικι-
ωμένους που κυκλοφορούν στους δρό-
μους και έχουν... χάσει τα αντανακλα-
στικά τους αυξάνοντας τις πιθανότητες 
πρόκλησης ατυχήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του 
υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σπίρ-
τζη, οι ηλικιωμένοι οδηγοί θα πρέπει 
να δώσουν ξανά εξετάσεις για δίπλωμα 
οδήγησης μόλις συμπληρώσουν το 74ο 
έτος της ηλικίας τους και μάλιστα να επα-
ναλαμβάνουν την διαδικασία κάθε τρία 
χρόνια, εκτός από τις ιατρικές βεβαιώ-
σεις που θα προσκομίζουν. Όσοι είναι 
πάνω από 80 ετών θα πρέπει να δίνουν 
εξετάσεις για δίπλωμα κάθε δύο χρόνια.
Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών 
οι ηλικιωμένοι θα κάνουν έναν κύκλο 
βασικής οδήγησης και δεν θα δίνουν όλο 
το πρόγραμμα των εξετάσεων (σήματα 
οδήγησης). Ανανέωση διπλώματος υπο-
χρεούνται και οι οδηγοί άλλων χωρών 
που ζουν και κυκλοφορούν στους ελλη-
νικούς δρόμους.

Suddeutsche Zeitung: Η Ελλάδα για 
την Ευρώπη θα μπορούσε να είναι 
ό,τι η Καλιφόρνια για τις ΗΠΑ

Σ
ε επιχειρηματικές προσπάθειες Ελλή-
νων επιχειρηματιών αναφέρεται ρε-
πορτάζ της γερμανικής εφημερίδας 
«Suddeutsche Zeitung», η απεσταλμέ-

νη της οποίας στην Αθήνα συνάντησε στελέχη 
επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών ο Πέτρος Οικο-
νομίδης και ο Μάρκος Βερέμης.
«Έχω δει κάποια καταπληκτικά πράγματα στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια» λέει ο κ. Οικο-
νομίδης, γεννηθείς στη Νότια Αφρική, ειδι-
κός στο μάρκετινγκ, ο οποίος είχε συμβάλει 
στη διάσωση της Apple με την καμπάνια Think 
Different.
Ο κ. Οικονομίδης ζει στην Αθήνα για σχεδόν 
20 χρόνια, παρέχοντας συμβουλές σε νεοσύ-
στατες επιχειρήσεις παγκοσμίως, και ισχυρίζε-
ται ότι «η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι για την 
Ευρώπη αυτό που η Καλιφόρνια είναι για τις 
ΗΠΑ», δηλαδή ένας τόπος δημιουργικότητας, 
«με λίγη τρέλα».
Θεωρεί ότι η Ε.Ε. «δεν καταλάβαινε» ότι η 
Ελλάδα «υποτίμησε τις δυνατότητές της», 
γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις πρό-
σφατες δηλώσεις του πρώην επικεφαλής του 
Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ σχετικά με 
τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν στη χώρα.
Για τον Μάρκο Βερέμη, ιδρυτή της Upstream 
(εταιρεία που δραστηριοποιείται σε προ-
γράμματα κατά της απάτης στην τηλεφωνία), 

το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας είναι 
η διαρροή εγκεφάλων, οι περίπου 300.000-
500.000 μορφωμένοι νέοι που έχουν εγκατα-
λείψει τη χώρα, λόγω των capital controls που 
επιβλήθηκαν το καλοκαίρι του 2015, αποδεχό-
μενοι θέσεις εργασίας σε Λονδίνο, Βερολίνο ή 
Άμστερνταμ. Πρόβλημα συνιστούν εξίσου οι 
υψηλοί φόροι και οι κοινωνικές εισφορές, προ-
σθέτει ο Βερέμης. Από τα ακαθάριστα 100.000 
ευρώ για έναν μηχανικό, μόνο οι 30.000 κατέ-
ληξαν στις τσέπες του υπαλλήλου.
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Τ
ο ΑΚΕΛ θα στηρίξει τις προσπάθειες για εφαρ-
μογή του ΓεΣΥ γιατί θα είναι προς όφελος του 
συνόλου του κυπριακού λαού, τόνισε σήμερα 
ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Αντρος Κυ-

πριανού μετά από συνάντηση που είχε με τον Υπουρ-
γό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου. Κατά τη συνάντηση ο 
Υπουργός ενημέρωσε για τα επόμενα βήματα που θα 
κάνουν στον τομέα της Υγείας, με την υλοποίηση του 
ΓεΣΥ και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτη-
ρίων.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Κυπριανού 
ευχαρίστησε τον κ. Ιωάννου για την ενημέρωση που 
τους έκανε για τον προγραμματισμό για την προώθηση 
και εφαρμογή του ΓεΣΥ και για την αυτονόμηση των 
δημόσιων νοσηλευτηρίων.
«Ως ΑΚΕΛ υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει το ΓεΣΥ να 
προωθηθεί και να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό. 
Αυτό θα ωφελήσει τον κυπριακό λαό στο σύνολο του. 
Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων πρέπει να προωθηθούν και 
να εφαρμοστούν. Εμείς θα στηρίξουμε τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας εφόσον 
βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, η οποία έχει 
υιοθετηθεί από τη Βουλή», είπε.
Ο κ. Κυπριανού ανέφερε πως είναι απαίτηση του κόμ-
ματός του ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με γορ-

γότερους ρυθμούς στην αναβάθμιση των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων και για να γίνει κάτι τέτοιο, σημείωσε, 
πρέπει να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια. «Με ικα-
νοποίηση βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχουν μπει κάποια 
κονδύλια στον προϋπολογισμό», είπε και εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι θα πρέπει να μπουν πολύ περισσότερα 
κονδύλια για να προχωρήσει.
Ωστόσο, σημείωσε πως σε καμία περίπτωση δεν θα 
δεχθούν η όποια καθυστέρηση στην όποια αναβάθ-
μιση των νοσηλευτηρίων να αποτελέσει εμπόδιο στην 
εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε στη συνέχεια πως με τον 
Υπουργό Υγείας συζήτησαν την έλλειψη πληροφόρη-
σης στον ιατρικό κόσμο αναφορικά με τις πρόνοιες που 
αφορούν την κάθε ειδικότητα ή τον προσωπικό γιατρό. 
«Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και το Υπουργείο 
θα πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε να υπάρξει μια 
ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση για να 
μην είναι έρμαιο οι γιατροί στην παραπληροφόρηση η 
οποία γίνεται», είπε.
Από την πλευρά του, ο κ. Ιωάννου ευχαρίστησε τον κ. 
Κυπριανού για τη συνάντηση και σημείωσε πως προ-
βαίνει σε αυτή την ενημέρωση όλα τα κόμματα για τον 
προγραμματισμό του Υπουργείου για τους επόμε-
νους 12 μήνες, τα επόμενα του βήματα και τους σχε-
διασμούς.

Το ΑΚΕΛ στηρίζει τις προσπάθειες για 
εφαρμογή του ΓεΣΥ 

Αίτημα από την Επ. Περιβάλλοντος προς το 
ΥΠΟΙΚ για δημιουργία Πράσινου Ταμείου 

Τ
η δημιουργία Πράσινου Ταμείου στο ΥΠΟΙΚ 
ζήτησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, 
όπου θα πηγαίνουν τα χρήματα από την πώλη-
ση πλαστικών σακούλων για εκδηλώσεις και 

δράσεις που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αδάμος Αδάμου εξήγησε 
ότι θα χρειαστεί τροπολογία του άρθρου 6(1) για τη 
δημιουργία του Πράσινου Ταμείου και σήμερα ζήτη-
σαν από τον εκπρόσωπο του ΥΠΟΙΚ να μεταφέρει το 
αίτημα στον Υπουργό και αναλόγως της απάντησης θα 
συναντηθούν με τον ίδιο τον Χάρη Γεωργιάδη.
Ο κ. Αδάμου είπε ότι υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» όσον 
αφορά το πού πάνε τα χρήματα από τις εισπράξεις της 
πώλησης των πλαστικών σακούλων, με την υφιστά-
μενη νομοθεσία να προνοεί όπως το 50% χρησιμοποι-
είται για την επαναχορήγηση δωρεάν σακούλων και το 
άλλο 50% για περιβαλλοντικές εκδηλώσεις.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, είπε ο κ. Αδάμου, κάνει 
φιλότιμες προσπάθειες για τον έλεγχο που όμως 
δεν είναι αρκετές καθώς, όπως ανέφερε, υπάρχουν 
τα μικρά παντοπωλεία, οι φούρνοι, τα περίπτερα και 
άλλοι χώροι όπου διατίθενται πλαστικές σακούλες. 

Έκανε λόγο για λίγες περιπτώσεις αισχροκέρδειας και 
την ανάγκη δημιουργίας ενός ειδικού ταμείου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος είπε ότι 
πρόκειται για μεταβατικό στάδιο, στόχος είναι η πλή-
ρης απαγόρευση της πλαστικής σακούλας, υπενθυμί-
ζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προχωρήσει 
στην απαγόρευση χρήσης άλλων 10 πλαστικών ειδών.
Τα αποτελέσματα από το μέτρο της χρέωσης της χρή-
σης πλαστικής σακούλας, ανέφερε ο Αδάμους Αδά-
μου είναι όντως εντυπωσιακά σημειώνοντας ότι το 
Τμήμα Περιβάλλοντος θα παρουσιάσει στην Επιτροπή 
τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου μόλις αυτό 
ολοκληρωθεί.
Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ελένη Σταύρου είπε ότι η μεί-
ωση στη χρήση των πλαστικών σακούλων στις υπερα-
γορές έχει φτάσει το 80% και ενώ χρησιμοποιούνταν 
περίπου 1.300.000 σακούλες το μήνα, μετά την εφαρ-
μογή της νομοθεσίας τους τελευταίους δύο μήνες, 
χρησιμοποιούνται τώρα γύρω στις 180.000 το μήνα. 
«Αυτό είναι ενθαρρυντικό και πολύ καλό αποτέλεσμα 
αφού είδαμε την ανταπόκριση του κόσμου σε αυτό το 
μέτρο που έχει στόχο την πλήρη απαγόρευση».

Η πτώχευση της Olympic στην 
Επιτροπή Θεσμών 

Η 
Έφορος Ασφαλίσεων ελέγχει περίπου 30 ασφαλιστικές εται-
ρείες με έδρα την Κύπρο, ενώ υπάρχουν ασφαλιστικές εται-
ρείες, που λειτουργούν στην Κύπρο, αλλά η έδρα τους είναι 
σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και δεν ελέγχονται από την Έφορο, 

δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοι-
κήσεως, Ζαχαρίας Ζαχαρίου σημειώνοντας ότι ο κύκλος εργασίας των α-
σφαλιστικών εταιρειών, που ελέγχονται στην Κύπρο είναι γύρω στα 930 
εκ ευρώ και οι εταιρείες αυτές έχουν περιουσιακά στοιχεία γύρω στα 4 
δισ. ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών αντιστοιχεί στο 3-4% του ΑΕΠ και είναι πολύ σημα-
ντικός, πρόσθεσε ο κ. Ζαχαρίου λέγοντας ότι είναι επίσης σημαντικό να 
εξετάζονται και τα προβλήματα πελατών τέτοιων εταιρειών που είναι 
αρμοδιότητα του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου με την Υπηρεσία Προ-
στασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου.
Γι’ αυτό, είπε, αποφάσισαν ότι η συζήτηση του θέματος θα συνεχισθεί 
παρουσία της Εφόρου Ασφαλίσεων, των ασφαλιστικών εταιρειών, του 
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου με την Υπηρεσία προστασίας του Κατα-
ναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου για να δουν πώς ενημερώνεται ο 
πολίτης όταν υπογράφει ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, πώς λειτουργεί η 
εταιρεία όταν πρέπει να πληρώσει για ένα συμβόλαιο, η διαφάνεια και η 
θεσμοθέτηση ξεκάθαρων κανόνων για την πληρωμή.
Για την περίπτωση της πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας Olympic, 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών είπε ότι συζήτησαν κατά πόσο είχαν 
ελεγχθεί τα κεφάλαια, οι μέτοχοι και η φερεγγυότητα της εν λόγω εται-
ρείας. Η άποψη της Εφόρου Ασφαλίσεων, είπε, είναι ότι έκαναν όλα τα 
απαιτούμενα βήματα από τη νομοθεσία και τελικά αναγκάστηκαν να 
κλείσουν την εταιρεία για να μην αυξηθούν οι ζημιές. Θα συζητηθεί πιο 
εξειδικευμένα το ζήτημα στην Επιτροπή Ελέγχου, πρόσθεσε.
Ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα και κυρίως το πόσο εκτεθει-
μένοι είναι οι Κύπριοι πολίτες, από την πτώχευση της ασφαλιστικής εται-
ρείας Olympic, έθεσε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού στην 
Έφορο Ασφαλίσεων, ενώ το θέμα θα εξεταστεί – όπως ο ίδιος είπε – πιο 
εξειδικευμένα στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής.
Τα ερωτήματα, ανέφερε, είναι κατά πόσο είχε διασφαλιστεί στον ουσι-
ώδη χρόνο η κεφαλαιουχική επάρκεια της εταιρείας όταν εγκρίθηκε από 
τις κυπριακές αρχές η εξαγορά της, το 2016. Δεύτερον, εάν είχαν προη-
γηθεί οι απαραίτητοι εποπτικοί έλεγχοι από την αρχή, ώστε να δοθεί η 
έγκριση για την εξαγορά. «Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, πόσο εκτε-
θειμένοι είναι οι Κύπριοι πολίτες που ουσιαστικά κινδυνεύουν με σημα-
ντικές απώλειες χρημάτων από την πτώχευση της ασφαλιστικής εται-
ρείας».
Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος θα συνεχιστεί, η συζήτηση επίσης, είπε ο 
κ. Δαμιανού, αλλά ο Κύπριος πολίτης έχει ζημιώσει από αυτή την υπό-
θεση και κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν, πέραν της ίδιας της εταιρείας.
Για τον θεσμό της Εφόρου Ασφαλίσεων υπάρχουν ανάγκες σε ανθρώ-
πινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, δήλωσε ο κ. Δαμιανού, «πλην 
όμως, όταν προσεγγίσουν την μάχαιρα του ΥΠΟΙΚ, τα χρήματα δεν 
υπάρχουν ή δεν δίδονται ή οι προτεραιότητες του Υπουργείου είναι 
κάπου αλλού παρά στην εποπτεία ή τον αποτελεσματικό έλεγχο από τις 
κυπριακές αρχές».
Ο Βουλευτής των Οικολόγων, Γιώργος Περδίκης είπε ότι πρέπει να εξα-
σφαλιστεί πως κανένας Κύπριος ασφαλισμένος σε εταιρεία που είναι 
εγγεγραμμένη στην Κύπρο, θα βρεθεί στο μέλλον ξεκρέμαστος και ανα-
σφάλιστος. «Θα εξασφαλιστεί σε περίπτωση που αποφασιστεί ότι η 
εταιρεία είναι αφερέγγυα».
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Το νομοσ χέδιο «περί 
νομικής αναγνώρισης 
της ταυτότητας φύλου», 

το οποίο παρέχει τη δυνατό-
τητα μεταβολής του καταχωρι-
σμένου φύλου μέχρι και δύο 
φορές, με απλή αίτηση, ουσι-
αστικά αναγνωρίζει ως δικαί-
ωμα του ανθρώπου να αντι-
στρατεύεται την ίδια τη φύση 
του αναφέρει η Ιερά Σύνοδος 
της Εκκλησίας της Κύπρου, 
η οποία συνήλθε σε τακτική 
συνεδρία υπό τον Αρχιεπί-
σκοπο Χρυσόστομο Β’ και 
μεταξύ άλλων συζήτησε και το 
νομοσχέδιο.
Με την ίδια ανακοίνωση η 
Ιερά Σύνοδος κάνει έκκληση 
στους Βουλευτές να μην εκθε-
μελιώσουν ό,τι υγιές απέμεινε 
στον τόπο, διατυπώνοντας τη 
θέση ότι ο ψυχοσωματικός 
εκφυλισμός της κοινωνίας δεν 
είναι το καλύτερο για ένα λαό 
που αγωνίζεται για την εθνική 
του επιβίωση.
«Νομίζουμε ότι το νομοσχέ-
διο προκαλεί το αίσθημα της 
κοινωνίας και τορπιλίζει τον 
ιερό θεσμό της οικογένειας», 
συνεχίζει η Ιερά Σύνοδος προ-
σθέτοντας ότι θεωρεί ότι «σε 
εξαιρετικά σπάνιες περιπτώ-
σεις, όπου υπάρχει διατα-
ραχή φύλου, και ύστερα από 
τις αναγκαίες ιατρικές επεμβά-
σεις, θα μπορούσε να γίνει μία 
νομική διευθέτηση για κατα-
χώριση μιας διενεργούμενης 
αλλαγής στο φύλο που είχε 
πριν δηλωθεί».
Σύμφωνα με την Ιερά Σύνοδο, 
η νομοθετική ρύθμιση γ ια 
κατοχύρωση του δικαιώμα-
τος  επιλογής φύλου, εκτός του 
βιολογικού, χωρίς να υπάρ-
χουν οι ιατρικές ή άλλες προ-
ϋποθέσεις αντιστρατεύεται τα 
ήθη του λαού, τις αντιλήψεις 
του περί ηθικής, περί φυσικού 
και φυσιολογικού.

Κατά του 
νομοσχεδίου 
για αναγνώριση 
ταυτότητας 
φύλου η Ιερά 
Σύνοδος

Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, κατέστησε 
απόψε σαφές ότι η 
Κυβέρνηση δεν πρόκειται 
να υποκύψει στους 
εκβιασμούς οποιουδήποτε 
συνδικαλιστή για τα θέματα 
της παιδείας.

Σ
ε δηλώσεις του, στο πε-
ριθώριο εκδήλωσης του 
Καραϊσκάκειου Ιδρύμα-
τος στο Προεδρικό Μέγα-

ρο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
τόνισε ότι η Κυβέρνηση εκλέγε-
ται από το λαό και εντέλλεται για 
να κυβερνήσει και όχι να κυβερ-
νηθεί από συνδικαλιστές, οι ο-
ποίοι τη μια μέρα συναινούν και 
την επομένη αναιρούν τα όσα έ-
χουν συμφωνήσει.
Τόνισε παράλληλα ότι η Κυβέρ-
νηση είναι ανοικτή και έτοιμη 
για διάλογο με τις εκπαιδευτικές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Απαντώντας σε παρατήρηση 
δημοσιογράφου ότι «το σχοινί 
κόπηκε» στο θέμα της παιδείας 
και ερωτηθείς πώς η Κυβέρνηση 
θα αντιμετωπίσει τις όποιες 
συνέπειες προκληθούν από τις 
κινητοποιήσεις των εκπαιδευ-
τικών οργανώσεων για να μη 
θυματοποιηθούν οι μαθητές, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε 
ότι « το σχοινί δεν έχει κοπεί 
βεβαίως από την Κυβέρνηση».
«Όπως καλά γνωρίζετε έχουμε 
καταβάλει κάθε προσπάθεια 
και έχουμε μάλιστα υποχωρή-
σει από θέσεις που έχουν κατα-
κριθεί από την κοινωνία διότι 
μεταξύ των εργαζομένων δεν 
πρέπει να υπάρχουν εκείνοι 
που έχουν τα προνόμια να εργά-
ζονται λιγότερο, να αμείβονται 
περισσότερο, χωρίς να έχουν τα 
αποτελέσματα που αναμένει η 

κοινωνία», ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι δεν είναι η Κυβέρ-
νηση που οδήγησε στα άκρα, και 
υπενθύμισε ότι υπήρξε κατά-
ληξη σε συμφωνία στις 27 Ιου-
λίου, για εφ΄ όλης της ύλης διά-
λογο και αθετήθηκε.
«Στις 23 Αυγούστου συνδια-
μορφώθηκε μια πρόταση με 
τους ηγέτες των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων, στις 6 Σεπτεμ-
βρίου έδωσαν τα χέρια, υποσχέ-
θηκαν και ευχαρίστησαν για το τι 
επετεύχθη, δυστυχώς λόγω της 
ποικιλομορφίας και των διαφο-
ρετικών τάσεων μέσα στις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις έχουμε 
τα σημερινά αποτελέσματα», 
είπε.
Σημείωσε παράλληλα πως «πρέ-
πει να γίνει συνείδηση από 
όλους ότι ένα είναι το δικαί-
ωμα που ασκείται, άλλο είναι 
το δικαίωμα του οποίου γίνεται 
κατάχρηση εις βάρος 120 χιλιά-
δων παιδιών, χιλιάδων γονιών, 
αλλά την ίδια ώρα και πρόκληση 
στο σύνολο των εργαζομένων».
Κληθείς να πει κατά πόσο ο ίδιος 
βλέπει παράθυρο 
εκτόνωσης της κρί-
σης, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας 
είπε ότι «η Κυβέρ-
νηση είναι ανοι-
κτή και έτοιμη για 
διάλογο, γ ια τα 
με γάλα θέματα 
που απασχολούν 
την Παιδεία».
Υπενθύμισε ότι η Κύπρος έχει 
τον υψηλότερο προϋπολογισμό 
μεταξύ των κρατών – μελών της 
ΕΕ όσον αφορά την Παιδεία.
«Έχουμε τους καλύτερα αμειβό-
μενους εκπαιδευτικούς – κατα-
τάσσονται μεταξύ των έξι πρώ-
των – έχουμε δυστυχώς τον ολι-
γότερο διδακτικό χρόνο, αλλά, 
το χείριστο, τα χειρότερα μαθη-

σιακά αποτελέσματα», ανέφερε.
Τόνισε ωστόσο ότι η Κυβέρνηση 
είναι έτοιμη, με βάση τη συμφω-
νία που επετεύχθη με τη συμμε-
τοχή των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων στη διυπουργική επι-
τροπή, να παρακαθίσει στον διά-
λογο και μέσα από τον διάλογο 
να διαφανεί τι είναι το πρέπον.
«Ένα στοιχείο είναι βεβαίως ο 
διάλογος που αφορά το θέμα 
του διδακτικού χρόνου που δεν 
είναι το μέγιστο. Το μέγιστο είναι 
η αξιολόγηση του εκπαιδευτι-
κού έργου, η αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού, η αξιολόγηση 
του μαθητή, είναι τα θέματα 
που άπτονται της μετεκπαίδευ-
σης των εκπαιδευτικών, είναι τα 
θέματα αναβάθμισης γενικότερα 
του δημόσιου σχολείου, είναι 
θέματα που αφορούν ευρύτερα 
την κοινωνία και το μέλλον της 
παιδείας μας, της ειδικής εκπαί-
δευσης, της τεχνικής εκπαίδευ-
σης, σωρεία θεμάτων που έχουν 
καταγραφεί για να συζητηθούν», 
ανέφερε.
Ερωτηθείς αν η Κυβέρνηση έχει 

τους τρόπους για 
να αντιμετωπίσει 
τους κραδασμούς 
που θα υπάρξουν 
από απεργιακές 
κ ινητοποιήσε ις, 
ο Πρόεδρος Ανα-
σ τασ ιάδης ε ίπε 
«θα τους αντιμε-
τωπίσουμε. Δεν 

πρόκειται να υποκύψουμε – και 
θέλω να το καταστήσω σαφές – 
σε εκβιασμούς του οποιουδή-
ποτε συνδικαλιστή. Η Κυβέρ-
νηση εντέλλεται και εκλέγεται 
από τον λαό για να κυβερνήσει 
και όχι να κυβερνηθεί από συν-
δικαλιστές, οι οποίοι τη μια μέρα 
συναινούν και την επομένη αναι-
ρούν τα όσα έχουν συμφωνή-
σει».

48ωρη απεργία την ερχό-
μενη Τρίτη και Τετάρτη
Τη Δευτέρα οι μαθητές θα πάνε 
κανονικά στα σχολεία, όπως 
συνάγεται από την κοινή συνεδρία 
των εκπαιδευτικών οργανώσεων 
ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ. Και οι 3 
εκπαιδευτικές οργανώσεις, απο-
φάσισαν 48ωρη απεργία για την 
ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη.
Η πολύωρη συνεδρία, που ξεκί-
νησε το απόγευμα της Τετάρτης, 
ολοκληρώθηκε, εξε τάζον τας 
μεταξύ άλλων ως μέτρα αντίδρα-
σης και τα απεργιακά, μετά και τη 
χθεσινή απόρριψη από τη Διυ-
πουργική Επιτροπή της θέσης των 
οργανώσεων για έξοδο από την 
κρίση στον χώρο της δημόσιας 
εκπαίδευσης.
Ακολούθως, συνεδρίασαν ξεχω-
ριστά τα Κεντρικά Διοικητικά Συμ-
βούλια των εκπαιδευτικών οργα-
νώσεων, για επικύρωση των απο-
φάσεων της κοινής συνεδρίας.
Όπως τόνισε νωρίτερα συντεχνι-
ακή πηγή στο κυπριακό πρακτο-
ρείο ειδήσεων, οι εκπαιδευτικές 
οργανώσεις συμπορεύονται μαζί 
και τα επόμενα βήματα τους θα 
είναι από κοινού.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μια 
εισήγηση που αναμένεται να 
κατατεθεί κατά τη συνεδρία είναι 
όπως καθοριστούν τα οποιαδή-
ποτε απεργιακά μέτρα από την 
ερχόμενη εβδομάδα, ούτως ώστε 
να δοθεί η ευκαιρία στους γονείς 
να διευθετήσουν το πού θα αφή-
σουν τα παιδιά τους.
Όπως αναφέρουν πληροφο-
ρίες, οι εκπαιδευτικές οργανώ-
σεις «έχουν κρυμμένο «άσο» στο 
μανίκι τους», και από τις εισηγή-
σεις που αναμένεται να τεθούν 
ενώπιον των μελών των ΚΔΣ των 
οργανώσεων κάποια θα αφορά 
και τις εγκαταστάσεις στις σχολι-
κές μονάδες, αλλά και τα κλιμα-
κωτά μέτρα.

Δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς συνδικαλιστών για 
την παιδεία, λέει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
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Η 
τουρκική οικονομία καταρρέει, οι Τούρ-
κοι πολίτες πεινούν και ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, αποφάσισε να αποκτήσει «ι-
πτάμενο παλάτι»!

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ahval, αλλά και 
τη Yeni Safak, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν απέκτησε από το Κατάρ ένα αερο-
σκάφος 747-8 σε έκδοση VIP. Το αεροσκάφος 
έφτασε στο αεροδρόμιο Sahiba Gökçen, στην 
Κωνσταντινούπολη, το πρωί της Τετάρτης, προ-
ερχόμενο από το EuroAirport Βασιλείας-Μυλού-
ζης-Φράιμπουργκ.
Το τζετ πολυτελείας, για το οποίο η τιμή ήταν 377 
εκατομμύρια δολάρια, σχεδιάστηκε για να μετα-
φέρει 76 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος, συνο-
λικά 94 άτομα.
Το τζετ διαθέτει ένα σύστημα ψυχαγωγίας 
Panasonic και ένα τελευταίας τεχνολογίας σύστημα 
ασφαλείας. Το αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με 

διάφορες αίθουσες εκδηλώσεων, σαλόνια, αίθου-
σες συνεδριάσεων, χώρους καθισμάτων πρώτης 
κατηγορίας και ακόμη και δικό του νοσοκομείο.
Το θέμα προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολί-
τευση με τον Gamze Tasçier, βουλευτή του αντι-
πολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμ-
ματος (CHP), να χαρακτηρίζει το αεροσκάφος των 
400 εκατομμυρίων δολαρίων, με ένα «ιπτάμενο 
παλάτι».
«Το προεδρικό μέγαρο καλεί τους πολίτες της 
Τουρκίας να σφίξουν το ζωνάρι για να σώσουν 
τη χώρα και την ίδια ώρα δεν εγκαταλείπουν την 
πολυτέλεια και την φαντασία», δήλωσε ο βουλευ-
τής.
Από την άλλη πηγές από την τουρκική προεδρία 
αναφέρουν πως το αεροσκάφος το έκανε δώρο 
ο σεϊχης του Κατάρ για να δείξει την «αγάπη του 
για τον Ερντογάν και την εμπιστοσύνη του στην 
Τουρκία».

διεθνή νέα

Τ
α ποσοστά αυτών που υποφέρουν 
από την πείνα στον κόσμο αυξή-
θηκαν το 2017 για τρίτη συναπτή 
χρονιά και το φαινόμενο ενισχύ-

εται από τις πολεμικές συρράξεις και την 
κλιματική αλλαγή, ενώ θέτει σε κίνδυνο 
τον παγκόσμιο στόχο τερματισμού του 
φαινομένου μέχρι το 2030, προειδοποι-
ούν σε έκθεσή τους που δόθηκε σήμερα 
στη δημοσιότητα τα Ηνωμένα Έθνη. Ε-
πίσης αυξήθηκαν τα ποσοστά της παχυ-
σαρκίας.
Τα ποσοστά της πείνας φαίνεται ότι αυξά-
νονται σχεδόν σε ολόκληρη την Αφρική 
και στη Νότια Αμερική με 821 εκατομ-
μύρια ανθρώπους, δηλαδή έναν στους 
εννέα, να υποφέρουν από αυτή το 2017, 
σύμφωνα με την έκθεση State of Food 
Security and Nutrition in the World 2018 
(Παγκόσμια Κατάσταση της Ασφάλειας 
Τροφίμων και Διατροφής 2018).
Ταυτόχρονα όμως 672 εκατομμύρια ενή-
λικες - δηλαδή περισσότεροι από ένας 
στους οκτώ - είναι σήμερα παχύσαρκοι, 
σε σχέση με 600 εκατομμύρια που ήταν ο 
αντίστοιχος αριθμός το 2014.
«Χωρίς αυξημένες προσπάθειες υπάρχει 
ο κίνδυνος να μείνουμε πολύ πίσω στην 
επίτευξη του στόχου για την εξάλειψη 
της πείνας μέχρι το 2030», σημειώνει η 
έκθεση αναφερόμενη στους Στόχους για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, που υιο-
θετήθηκαν από τα κράτη μέλη το 2015.
Αυτή ήταν η τρίτη συναπτή χρονιά κατά 
την οποία σημε ιώθηκε παγκόσμια 
αύξηση στα επίπεδα της πείνας, έπειτα 
από μια δεκαετία μειώσεων.
Η επικεφαλής της έρευνας Σίντι Χόλμαν 
δήλωσε ότι οι αυξανόμενες εναλλαγές της 
θερμοκρασίας, οι έντονες και απρόβλε-
πτες βροχοπτώσεις και οι εναλλαγές των 
εποχών επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα και 
την ποιότητα των τροφίμων.
«Γι’ αυτό λέμε ότι πρέπει να δράσουμε 
σήμερα», προσθέτει η Χόλμαν, η οποία 
είναι οικονομολόγος σε θέματα ασφά-
λειας των τροφίμων και διατροφής στον 
Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).
«Γιατί ανησυχούμε ότι δεν πρόκειται να 
βελτιωθεί, ότι μόνο θα επιδεινώνεται», 
είπε η ίδια στο Ίδρυμα Thomson Reuters.
Τον περασμένο χρόνο, σχεδόν 124 εκα-

τομμύρια άνθρωποι σε 51 χώρες ήταν 
αντιμέτωποι με υψηλά επίπεδα πείνας, 
εξαιτίας των πολέμων και των κλιματικών 
αλλαγών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Πολλές χώρες που μαστίζονται από συνε-
χιζόμενες συγκρούσεις, ανάμεσά τους 
η Υεμένη, η Σομαλία, το Νότιο Σουδάν 
και το Αφγανιστάν, ήταν επίσης αντιμέ-
τωπες με μια ή περισσότερες κλιματικές 
ακραίες καταστάσεις, όπως η ξηρασία και 
οι πλημμύρες, σημειώνει η έκθεση.
Τη Δευτέρα, η φιλανθρωπική οργάνωση 
Save the Children προειδοποίησε εξάλ-
λου ότι 600.000 παιδιά σε εμπόλεμες 
ζώνες μπορεί να πεθάνουν από ακραία 
πείνα έως το τέλος του έτους καθώς 
υπάρχουν ελλείψεις χρηματοδότησης 
και οι εμπόλεμες πλευρές εμποδίζουν τις 
προμήθειες να φτάσουν σε αυτούς που 
τις χρειάζονται.
Ο πολλαπλασιασμός επίσης των περιπτώ-
σεων που η θερμοκρασία χτυπάει κόκ-
κινο και των καταστροφών όπως οι πλημ-
μύρες ή οι ξηρασίες αποτελούν μια από 
τις «βασικές αιτίες σοβαρών διατροφικών 
κρίσεων», υπογραμμίζεται στην έκθεση, 
η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα 
από πέντε υπηρεσίες του ΟΗΕ.
Συνολικά 821 εκατομμύρια άνθρωποι 
πεινούσαν το 2017 -έναντι 804 εκατομ-
μυρίων το 2016-και η «Αφρική είναι η 
χειρότερα πληγείσα ήπειρος», με σχεδόν 
το 21% του πληθυσμού της να υποσιτίζε-
ται, δήλωσε παράλληλα τηλεφωνικώς στο 
AFP ο Ντομινίκ Μπουρζόν, διευθυντής 
της υπηρεσίας επιχειρήσεων έκτακτης 
ανάγκης και αποκατάστασης του FAO.
Βάσει των ιδίων κριτηρίων, 11,4% του 
πληθυσμού υποσιτίζεται στην Ασία, 6,1 
στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 
7% στην Ωκεανία και λιγότερο από 2,5% 
στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, 
σύμφωνα με την έκθεση, η οποία συντά-
χθηκε από τον FAO, το Διεθνές Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (FIDA), την UNICEF, 
το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού 
(PAM) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ)
Στην Ευρώπη σε δύο χώρες πεινούν οι 
άνθρωποι περισσότερο απ’ ό,τ ι σ τις 
άλλες: στην Αλβανία (5,5% του πληθυ-
σμού) και στη Σερβία (5,6%).

Πόλεμος και κλίμα προκαλούν την 
πείνα 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των ανθρώπων που πεινούν ανήλθε εκ 
νέου το 2017 στο επίπεδο που είχε φτάσει «πριν από 10 χρόνια», το οποίο 
επιβεβαιώνει «την αντιστροφή της τάσης προς τα κάτω» της πείνας στον 
κόσμο, η οποία υπήρχε από το 2015

Ο Ερντογάν πήρε «ιπτάμενο παλάτι» 
400 εκατ. δολαρίων από το Κατάρ
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Ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε 
το Watergate, λίγες ώρες πριν την 
κυκλοφορία του νέου βιβλίου του 
δηλώνει ότι ο Τραμπ θέτει σε κίνδυνο 
την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ

Ο 
Μπομπ Γούντγουορντ, ο δημοσι-
ογράφος που έβγαλε στη φόρα το 
σκάνδαλο «Watergate» αποδομεί 
τον Αμερικανό πρόεδρο, λίγες ώ-

ρες πριν από την κυκλοφορία του πολυανα-
μενόμενου βιβλίου του, στις σελίδες του ο-
ποίου «θάβει» τον Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται σήμερα 
κι άλλο χαστούκι: εκτός από το βιβλίο του 
Γούντγουορντ, έρχεται μία 
δημοσκόπηση που δείχνει 
ότι οι συμπολίτες του δεν 
του έχουν πλέον εμπιστο-
σύνη.
Ο δημοσιογράφος δεν περί-
μενε το βιβλίο να φθάσει 
στα χέρια των Αμερικανών 
και, σε συνέντευξή του σε 
αμερικανικό δίκτυο είπε τα 
χειρότερα για τον Αμερικανό δισεκατομμυ-
ριούχο.
Ο Γουντγουόρντ έχει καλύψει οκτώ Αμερι-
κανούς προέδρους- συμπεριλαμβανομένου 
και του Νίξον, ο οποίος μετά την αποκάλυψη 
του σκανδάλου Watergate αποχώρησε από 
την προεδρία.
«Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου Αμερικανό 
πρόεδρο που να είναι τόσο αποστασιοποι-
ημένος από την πραγματικότητα», υποστή-
ριξε ο Γούντγουορντ μιλώντας στη δημο-
σιογράφο Savannah Guthrie στο δίκτυο 
NBC. «Αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί αρκετά 
σοβαρά...και θέτει σε κίνδυνο την εθνική 
ασφάλεια της χώρας».
Από την πλευρά του ο Τραμπ, λίγες ώρες πριν 
την κυκλοφορία του βιβλίου που αναμένε-
ται να ταράξει κι άλλο τα νερά στην πολιτική 
σκηνή της χώρας,έσπευσε να γράψει στο 
αγαπημένο του Twiitter: «Το βιβλίο του Γού-
ντγουορντ είναι ένα αστείο....είναι απλώς μία 
ακόμη επίθεση εναντίον μου, χρησιμοποιώ-
ντας ανώνυμες πηγές, πηγές που δεν κατονο-
μάζονται. Πολλοί έχουν σπεύσει να πουν ότι 
τα αποσπάσματα αυτά είναι μυθοπλασία. Οι 
Δημοκρατικοί δεν μπορούν να αντέξουν ότι 
χάνουν. Εγώ θα γράψω αληθινό βιβλίο». 
Δημοσκόπηση που βλέπει σήμερα το φως 
της δημοσιότητας δείχνει ότι η δημοτικότητα 

του Τραμπ έχει πάρει την κατιούσα μετά τις 
αποκαλύψεις από του βιβλίου στον αμερι-
κανικό Τύπο. Μέσα σ΄ ένα μήνα μειώθηκε 
κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα μιας νέας δημοσκόπησης 
του CNN.
Μόλις το 36% των Αμερικανών ψηφοφό-
ρων εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ασκεί 
την προεδρία. Τον Αύγουστο το αντίστοιχο 
ποσοστό ήταν 42%.
Ωστόσο, οι Αμερικανοί βλέπουν με καλό 
μάτι τους χειρισμούς του Τραμπ σε οικονο-
μικά θέματα (49%). Το 69% των Αμερικανών 
πιστεύει ότι η κατάσταση της αμερικανικής 
οικονομίας είναι καλή, ποσοστό που έχει 
παραμείνει σταθερό τους τελευταίους δύο 

μήνες.
Τα ποσοστά δημοτικότητας 
του προέδρου Τραμπ μειώ-
νονται μετά την δημοσίευση 
ενός ανώνυμου επικριτικού 
άρθρου στην εφημερίδα 
The New York Times, αλλά 
και τη δημοσίευση αποσπα-
σμάτων από το νέο βιβλίο 
του Μπομπ Γούντγουορντ, 

σχολιάζει ο αμερικανικός Τύπος. Το βιβλίο 
αναφέρει ότι στο Λευκό Οίκο επικρατεί μία 
χαοτική κατάσταση-ένα τρελοκομείο- με 
τους αξιωματούχους και τους συμβούλους 
να προσπαθούν να φρενάρουν την υλοποί-
ηση της πολιτικής ατζέντας του προέδρου 
Τραμπ.
Σε ότι αφορά την πηγή των πληροφοριών 
που «καίει» τον Τραμπ, το 58% των Αμερι-
κανών θεωρεί ότι ο ανώνυμος συγγραφέας 
του άρθρου θα πρέπει να αποκαλυφθεί. Για 
το 55% των ερωτηθέντων, είναι απαράδε-
κτο για έναν κυβερνητικό αξιωματούχο να 
εργάζεται κατά της πολιτικής ατζέντας την 
οποία και προωθεί ο πρόεδρος που τον 
διόρισε στη θέση του. Περίπου οκτώ στους 
δέκα Ρεπουμπλικάνους θεωρούν ανάρ-
μοστο για έναν αξιωματούχο του Λευκού 
Οίκου να στρέφεται κατά του προέδρου των 
ΗΠΑ.
Το13% των Αμερικανών εκτιμούν ότι οι 
περισσότεροι αξιωματούχοι της αμερικανι-
κής κυβέρνησης εργάζονται κατά του προέ-
δρου Τραμπ, σύμφωνα με τους τρόπους που 
περιγράφονται στην ανώνυμη δημοσίευση, 
ενώ ποσοστό 59% υποστηρίζει ότι τουλάχι-
στον μερικοί Αμερικανοί αξιωματούχοι ενερ-
γούν με τρόπο που πλήττει την εφαρμογή της 
ατζέντας του Αμερικανού προέδρου.

διεθνή νέα

Fear: Ο Τραμπ είναι εκτός 
πραγματικότητας, δηλώνει ο 
Μπομπ Γούντγουορντ

Η 
επιβολή επιπρόσθετων δασμών στην 
καναδική αυτοκινητοβιομηχανία, κάτι 
που έχει απειλήσει να κάνει ο αμερι-
κανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα 

είχε «καταστροφικές» συνέπειες για τον Κανα-
δά, αλλά και για τις ΗΠΑ, καθώς θα οδηγούσε σε 
«πολλές απολύσεις», προειδοποίησε την Τρίτη ο 
καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.
Έπειτα από έναν χρόνο άκαρπων διαπραγμα-
τεύσεων, η Οτάβα και η Ουάσινγκτον προσπα-
θούν εδώ και δύο εβδομάδες να καταλήξουν σε 
συμφωνία για μια επικαιροποιημένη εκδοχή της 
συμφωνίας ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών 
της Βόρειας Αμερικής (NAFTA), η οποία συνδέει 
άρρηκτα τις οικονομίες των δύο κρατών, καθώς 
και αυτή του Μεξικού, από το 1994.
«Πρέπει να παραμείνουμε αληθινά ανυποχώ-
ρητοι όσον αφορά την ανάγκη να συνεχίσουν να 
υπάρχουν πράγματα όπως (...) ένας ανεξάρτητος 
μηχανισμός επίλυσης διαφορών, που προστα-
τεύει την πολιτισμική εξαίρεσή μας και πολλά 
άλλα πράγματα, όπως οι γαλακτοκομικές μονά-
δες μας και η διαχείριση της προσφοράς» αγρο-
διατροφικών προϊόντων, τόνισε ο Τριντό κατά 
τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε 
τοπικό ραδιοφωνικό δίκτυο του Γουίνιπεγκ.
«Όμως υπάρχουν επίσης πράγματα για τα οποία 
πρέπει να δείξουμε ευελιξία, διότι είναι καιρός 
να ανανεωθεί αυτή η συμφωνία έπειτα από 25 
χρόνια», πρόσθεσε ο Τριντό, χωρίς να διευκρινί-
σει ποια είναι τα πεδία στα οποία είναι ανοικτός 
σε παραχωρήσεις.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημ-
μένα ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα 
στην Οτάβα και την Ουάσινγκτον, δεν θα διστά-
σει να εξαπολύσει νέα ομοβροντία πρόσθετων 
τελωνειακών δασμών, αρχίζοντας από τον τομέα 
της καναδικής αυτοκινητοβιομηχανίας, παρότι 
αυτός ο τελευταίος είναι στενά συνδεδεμένος με 

την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.
«Αν ο πρόεδρος επέβαλλε τιμωρητικούς 
δασμούς στα αυτοκίνητα, όπως έχει απειλήσει, 
αυτό θα ήταν καταστροφικό για την καναδική 
αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά επίσης και για την 
αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία», διέβλεψε 
ο Τριντό.
«Αυτό θα προκαλούσε αναταραχή μεγάλης κλί-
μακας και θα οδηγούσε, νομίζω, σε πολλές απο-
λύσεις στις ΗΠΑ», προειδοποίησε ο καναδός 
πρωθυπουργός. «Πρέπει να μελετάμε με προ-
σοχή τι εξετάζει ο πρόεδρος» Τραμπ, υπογράμ-
μισε.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει από τον Ιούνιο 
δασμούς 25% στον χάλυβα και 10% στο αλου-
μίνιο που εισάγει η χώρα από τον Καναδά, επι-
καλούμενη επισήμως λόγους «εθνικής ασφα-
λείας», κάτι που ο Τριντό έχει ήδη χαρακτηρίσει 
«προσβλητικό».
Η κυβέρνηση του Καναδά ανταπέδωσε επιβάλ-
λοντας στις αρχές Ιουλίου δασμούς από 10% ως 
25% σε δεκάδες προϊόντα αμερικανικής προέ-
λευσης, από διάφορα ουίσκι ως συσκευασμέ-
νους χυμούς πορτοκαλιού και ακόμη μηχανές 
κουρέματος του γκαζόν.
Με τις διμερείς συναλλαγές να ανέρχονται 
στα δύο δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια 
την ημέρα, «η εμπορική σχέση ανάμεσα στον 
Καναδά και τις ΗΠΑ είναι αναμφίβολα η πιο επι-
τυχημένη στον κόσμο», έκρινε ο Τριντό μερικές 
ώρες αργότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου.
Ωστόσο, πρόσθεσε, «οι Καναδοί περιμένουν 
από την κυβέρνησή τους να τους υπερασπίζεται, 
να υπερασπίζεται τους καναδούς εργαζόμενους 
και τα καναδικά συμφέροντα», και, σε αυτό το 
πλαίσιο, «θα προτιμούσαμε να μην καταλήξουμε 
σε συμφωνία για τη NAFTA παρά να κλείσουμε 
μια κακή συμφωνία».

Τριντό: Πρόσθετοι δασμοί των ΗΠΑ 
στην καναδική αυτοκινητοβιομηχανία 
θα ήταν καταστροφικοί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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διεθνή νέα

Με ψήφους 448 υπέρ, 197 κατά 
και 48 αποχές εγκρίθηκε από το 
Ευρωκοινοβούλιο η ενεργοποίηση 
του άρθρου 7, που προβλέπει έως 
και την αναστολή του δικαιώματος 
ψήφου της Ουγγαρίας - Μας 
τιμωρούν για τη μεταναστευτική 
μας πολιτική λέει ο Όρμπαν 
- Παραβιάζετε θεμελιώδεις 
ευρωπαϊκές αρχές, απαντά η Ε.Ε.

Τ
ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
με ψήφους 448 υπέρ, 197 κατά και 
48 αποχές την ενεργοποίηση των 
διατάξεων του άρθρου 7 που προ-

βλέπει ακόμα και αναστολή του δικαιώμα-
τος ψήφου στο Συμβούλιο για την Ουγγα-
ρία του Βίκτορ Όρμπαν.
Παρόλο που ο ίδιος ο πρωθυπουργός της 
Ουγγαρίας υποστηρίζει ότι ο λαός του και 
η χώρα τιμωρούνται για την αντιμετανα-
σ τευτική πολιτ ική που 
εφαρμόζει, στην πραγ-
ματικότητα οι αιτίες των 
κυρώσεων προς τη χώρα 
του αφορούν ελάχιστα στο 
ζήτημα της μετανάστευσης, 
ενώ αντίθετα εστιάζουν σε 
μια σειρά παραβιάσεων 
των θεμελιωδών αξίων της 
ΕΕ.
Από το 2010 μέχρι σήμερα ο Βίκτορ 
Όρμπαν με μια σειρά συνταγματικών 
μεταρρυθμίσεων προσπαθεί να εδραιωθεί 
ως «ισόβιος ηγέτης» στη χώρα του. Παρέμ-
βαση στο έργο της Δικαιοσύνης με την μεί-
ωση των αρμοδιοτήτων του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου, έμμεσος και άμεσος έλεγχος 
όλων των Μέσων Ενημέρωσης, απαγό-
ρευση δράσης Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων, ακόμα και όσων διαχειρίζονται 
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγό-
ρευση λειτουργίας συγκεκριμένων εκκλη-
σιών και ναών και στοχοποίηση πολιτών 
του αντιπάλων και ανεξάρτητων δημοσιο-
γράφων που χαρακτηρίζονται ως «εχθροί 
του έθνους».
Ευρωπαϊκά κονδύλια, περιπτώσεις των 
οποίων ερευνά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), φαί-
νεται να διοχετεύονται σε φίλους και συγ-
γενείς του Βίκτορ Όρμπαν. Την ίδια στιγμή 
το σύστημα υγείας της χώρας βρίσκεται σε 
παρακμή, ιδίως στην ουγγρική επαρχία, 
με τη χώρα να έχει προσδόκιμο ζωής 72,6 
χρόνια, κατώτερο ακόμα και από την εκτός 

της ΕΕ, Αλβανία.
Το μεταναστευτικό ζήτημα που επικαλείται 
ως αφορμή ο κ. Όρμπαν υφίσταται μόνο 
στο βαθμό που η χώρα του αρνήθηκε να 
βοηθήσει την Ελλάδα και την Ιταλία, υπο-
δεχόμενος έναν αριθμός προσφύγων, 
παρόλο που η χώρα του είχε συμφωνήσει 
στο σχέδιο στο Συμβούλιο της ΕΕ.
Οι περισσότερες πολιτικές ομάδες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους 
Φιλελευθέρους Δημοκράτες, τους Σοσιαλ-
δημοκράτες, την Αριστερά και τους Πρά-
σινους, είχαν εξ αρχής ταχθεί υπέρ της 
επιβολής κυρώσεων στην Ουγγαρία, ενώ 
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εμφανιζόταν 
διαιρεμένο. Ωστόσο η τοποθέτηση του 
κ. Όρμπαν στην Ολομέλεια του Σώματος, 
όπου απέφυγε να απαντήσει στις κατηγο-
ρίες για διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ τον «τιμω-
ρεί» για την άρνησή του να δεχθεί έστω και 
έναν μόνο πρόσφυγα από την Ελλάδα και 

την Ιταλία, προκάλεσαν την 
οργή στελεχών της ίδιας 
της πολιτικής του ομάδας.
Τόσο ο Πρόεδρος της 
Ευρωπα ϊκής  Επ ι τ ρο -
πής Ζαν - Κλοντ Γιούνκερ 
ο οποίος εξελέγη με το 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, 
όσο και ο Καγκελάριος 
της Αυστρίας Ζεμπάστιαν 

Κουρτς η χώρα του οποίου ασκεί την εξά-
μηνη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και 
ο υποψήφιος για την προεδρία της Κομι-
σιόν και στέλεχος των συντηρητικών  Χρι-
στιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας Μάν-
φερντ Βέμπερ, «άδειασαν» τον Βίκτορ 
Όρμπαν. Στο ίδιο πνεύμα και ο πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσο-
τάκης, ο οποίος κάλεσε τους Ευρωβουλευ-
τές του κόμματός του να υπερψηφίσουν την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 
κατά της κυβέρνησης  Όρμπαν.
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο 
συμμετέχει το κυβερνών κόμμα του πρω-
θυπουργού της Ουγγαρίας είναι το μεγα-
λύτερο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
«ελέγχοντας» 218 Ευρωβουλευτές σε 
σύνολο 751. Μέχρι σήμερα οι ηγέτες του 
ΕΛΚ έκαναν τα «στραβά μάτια» στις «απο-
κλίσεις» του Βίκτορ Όρμπαν με σκοπό να 
διατηρήσουν την ενότητα της πολιτικής 
τους ομάδας με το σκεπτικό ότι είναι καλύ-
τερο να «κρατήσουμε στην οικογένεια τον 
Όρμπαν για να ελέγχουμε και να περιορί-
ζουμε τις υπερβολές του».

«Ναι» στις κυρώσεις κατά της 
Ουγγαρίας από το Ευρωκοινοβούλιο 

Ο 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ πρό-
τεινε σήμερα ενώπιον του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου τη σημα-

ντική ενίσχυση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας 
φύλαξης των συνόρων, ώστε να είναι σε θέ-
ση να διαθέτει 10.000 συνοριοφύλακες στα 
σύνορα της Ένωσης.
«Προτείνουμε την περαιτέρω ενίσχυση της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνοριοφυλάκων 
και Ακτοφυλακής για την καλύτερη προστα-
σία των εξωτερικών συνόρων με 10.000 
συνοριοφύλακες» μέχρι το 2020, δήλωσε ο 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά την τελευταία του 
ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνοριοφυλά-
κων και Ακτοφυλάκων (νέα ονομασία της 
Frontex από το 2016) ενισχύθηκε σημα-
ντικά τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των 
μέτρων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για 
να αντιμετωπίσει τις αυξημένες προσφυγι-
κές ροές. Τα μέλη της αυξήθηκαν από 300 
το 2014 σε 1.300 μέχρι το τέλος του 2018, 
με μία επιπλέον εφεδρική δύναμη 1.500 
εθνικών φυλάκων που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν από την ευρωπαϊκή υπηρεσία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πλέον στα 

κράτη-μέλη να συγκροτήσουν μία πραγ-
ματική «ευρωπαϊκή αστυνομία των εξωτε-
ρικών συνόρων» της Ε.Ε., με «ένα μόνιμο 
σώμα 10.000 μελών μέχρι το 2020», στο 
οποίο θα περιλαμβάνονται ειδικοί σε 
θέματα επαναπροώθησης μεταναστών 
προς τις χώρες καταγωγής τους.
Ο συνολικός αριθμός των φυλάκων που θα 
απαρτίζουν το ευρωπαϊκό σώμα περιλαμ-
βάνει το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπη-
ρεσίας (1.500 φύλακες μέχρι το 2020, 3.000 
το 2027, σύμφωνα με το σχέδιο της Κομι-
σιόν), καθώς και φύλακες αποσπασμένους 
για μικρές ή μεγάλες περιόδους από τα κρά-
τη-μέλη (8.500 συνολικά το 2020, 7.000 το 
2027, όταν η ευρωπαϊκή υπηρεσία θα δια-
θέτει περισσότερους Ευρωπαίους φύλακες).
Η Κομισιόν θέλει επίσης η ευρωπαϊκή υπη-
ρεσία να διαθέτει διοικητικές εξουσίες και 
τον δικό της εξοπλισμό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει «2,2 
δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογι-
σμό της Ένωσης 2021-2027», ώστε να είναι 
σε θέση «όχι μόνο να αποκτήσει, αλλά και 
να συντηρεί και να εκμεταλλεύεται εναέρια, 
ναυτικά και χερσαία μέσα για τις επιχειρή-
σεις της».

Ο Γιούνκερ στέλνει συνοριοφύλακες 

Παρίσι: «Έγδυσαν» πριγκίπισσα 
της Σαουδικής Αραβίας στο Ritz - 
Άρπαξαν κοσμήματα 800.000 ευρώ

Θ
ύμα κλοπής έπεσε πριγκίπισσα 
της Σαουδικής Αραβίας, μέσα 
στην πολυτελή σουίτα της στο 
ξενοδοχείο Ritz του Παρισιού.

Όπως κατήγγειλε η ίδια της άρπαξαν 
κοσμήματα αξίας 800.000 ευρώ μέσα 
από τη σουίτα της, ενώ το γεγονός επιβε-
βαίωσε λίγο αργότερα η αστυνομία.  Σύμ-
φωνα με πηγές, η ίδια ανέφερε στις αρχές 
ότι τα κοσμήματά της δεν ήταν μέσα στο 
χρηματοκιβώτιο της σουίτας.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια 
ήταν το μέλος της βασιλικής οικογένειας 
της Σαουδικής Αραβίας.
Εκπρόσωπος του Ritz δεν έχει σχολιάσει 
το περιστατικό, ενώ η υπόθεση ερευνά-
ται.
Πρόκειται για τη δεύτερη ληστεία που 
γίνεται μέσα στο ίδιο έτος στο διά-
σημο πεντάστερο ξενοδοχείο της Place 
Vendome του Παρισιού. Τον Ιανουάριο 
συμμορία είχε εισβάλει στο λόμπι με τσε-

κούρια και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 
εκατομμυρίων δολαρίων από προθήκες.
Η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει τρεις 
από αυτούς μέσα στο ξενοδοχείο ενώ οι 
άλλοι δύο είχαν διαφύγει και πάνω στην 
προσπάθειά τους έπεσε μία τσάντα με τη 
λεία. Τελικά, οι αρχές ανέκτησαν όλα τα 
κοσμήματα.
Οι ένοπλες ληστείες δεν είναι ασύνηθες 
φαινόμενο στην περιοχή, καθώς δεκάδες 
πολυτελή καταστήματα και κοσμηματο-
πωλεία βρίσκονται κατά μήκος των δρό-
μων.
Τον Δεκέμβριο του 2017 ένας άντρας 
έκλεψε δύο διαμάντια και δύο δαχτυλίδια 
αξίας 5,5 εκατ. ευρώ από κοσμηματοπω-
λείο, αντικαθιστώντας τα με ψεύτικα.
Ένα χρόνο νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 
2016, θύμα ληστών είχε πέσει η Κιμ 
Καρντάσιαν, όταν της έκλεψαν κοσμήματα 
πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, από τη 
σουίτα ξενοδοχείου, όπου διέμενε.
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οικογένεια

Ο
ι γονείς μπορούν να είναι ευλο-
γία για το ζευγάρι προσφέροντάς 
τους αγάπη, σοφία και ενθάρ-
ρυνση. Και όμως, τα τόσα ανέκ-

δοτα που κυκλοφορούν για τους πεθερούς 
και τις πεθερές επιβεβαιώνουν το γεγονός 
ότι οι γονείς μπορούν να γίνουν και μεγά-
λο πρόβλημα. Όταν παντρευόμαστε, αφή-
νουμε τους γονείς μας και προσκολλώμαστε 
στο/στη σύντροφό μας. Αυτό δε σημαίνει 
ότι απαρνούμαστε τους γονείς μας, αλλά ό-
τι δίνουμε προτεραιότητα στον άντρα μας ή 
στη γυναίκα μας.
Οι προστριβές με τα πεθερικά δεν είναι κάτι 
καινούργιο. Όταν υπάρχει διάκριση από 
μέρους του γονέα για το παιδί του σε βάρος 
του άντρα ή της γυναίκας του και μάλιστα 
τέτοια που να φαίνεται, τότε είναι φυσικό να 
δημιουργηθεί κάποια πικρία και απόσταση. 
Όταν δείχνει ο γονιός αδυναμία στο παιδί 
του μπορεί να κάνει το γαμπρό ή τη νύφη να 
νιώσει ξένος/η. Μερικοί γονείς ξεπερνούν 
τα όρια της ευθύνης και του σεβασμού. Αν 
και νομίζουν πως ό,τι κάνουν το κάνουν από 
αγάπη, στην πραγματικότητα δεν αφήνουν 
το αντρόγυνο να αναπνεύσει.
Μερικά πεθερικά έχουν πρόβλημα να ξεχά-
σουν το ρόλο τους ως γονείς. Αντί να περά-
σουν στο στάδιο της καλής σχέσης μεταξύ 
ενηλίκων, εξακολουθούν να δίνουν γνώ-
μες και συμβουλές χωρίς να τους τις ζητή-
σουν. Άλλοι πάλι γονείς διατηρούν ψυχρές 
και τυπικές σχέσεις με το αντρόγυνο. Φαί-
νεται πως δεν έχουν τη διάθεση για στενούς 
δεσμούς, είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους, 
είναι ακατάδεχτοι, και κάθε άλλο παρά φιλι-
κοί. Παρόλο που το αντρόγυνο θέλει μια 
σχέση πιο ζεστή, αυτοί οι γονείς κρατούν τις 
αποστάσεις και κάνουν τα παιδιά να νιώθουν 
ότι τους αγνοούν και τους περιφρονούν.
Πολλά από τα θέματα δημιουργούνται από 
πρότυπα που έχουν τη ρίζα τους στον τύπο 
του χαρακτήρα του καθενός. Πρώτα, να 
σιγουρευτείς ότι υπάρχει πράγματι πρό-
βλημα και δεν είναι είναι η ιδέα σου. Για 
παράδειγμα, κάποιος συντηρητικός σύζυ-
γος μπορεί να θεωρεί τα πεθερικά του ότι 
επεμβαίνουν πολύ, ενώ στην πραγματικό-
τητα, οι άνθρωποι είναι απλά εκδηλωτικοί.
Πάρε την απόφαση να βάλεις το γάμο σου 
πρώτο, και τους γονείς σου έπειτα. Να αντι-
μετωπίζεις τα πεθερικά σου με ευγένεια, 
αλλά στα ίσια. Να τους λες αυτά που νιώθεις 
κι ότι δημιουργεί προβλήματα όταν μπαι-
νοβγαίνουν κάθε τόσο στο σπίτι σας. Μπο-
ρεί να πληγωθούν, μπορεί να απομακρυν-

θούν ή και να θυμώσουν. Μπορεί όμως να 
απορήσουν για κάτι που δεν ήξεραν και δε 
φαντάστηκαν, και να σου πουν κι ευχαρι-
στώ.
Να ξέρεις για ποια πράγματα αξίζει να 
μαλώνεις. Αποφάσισε και όρισε κάποια 
όρια και να τα τηρήσεις. Αν η προστριβή 
δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στο γάμο 
σου, ίσως μαζί με τον άντρα σου ή τη 
γυναίκα σου χρειαστεί να αναθεωρήσετε 
τον τρόπο που θα περνάτε την ώρα με τα 
πεθερικά σας. Αν όμως το θέμα που μπο-
ρεί να προκύψει είναι απλά ενοχλητικό, τότε 
μπορείτε να το προσπεράσετε και να απο-
λαύσετε τις θετικές πλευρές της σχέσης σας.
Να σταθείς αποφασιστικά στο ρόλο σου ως 
σύζυγος. Μερικές φορές το πρόβλημα με 
τα πεθερικά μπορεί να έχει άμεση σχέση με 
το γάμο σου. Η διάκριση ή η ιδιαίτερη αδυ-
ναμία που δείχνουν οι γονείς αλλά και άλλα 
θέματα που δημιουργούν προστριβές μπο-
ρούν να διαιωνιστούν από τον/την σύζυγο 
που είτε δεν το καταλαβαίνει είτε δε θέλει 
να ασχοληθεί μ’ αυτά. Όταν χρειάζεσαι την 
έγκριση των γονέων ή όταν εξαρτάσαι οικο-
νομικά από τους γονείς είναι προβλήματα 
που πρέπει να λυθούν.
Να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Πάντα να 
δείχνεις σεβασμό στην πεθερά σου και στον 
πεθερό σου. Μην ξεχνάς ότι είναι οι γονείς 
κάποιου ανθρώπου που αγαπάς ιδιαίτερα 
– του/της συζύγου σου. Αν είσαι γονιός, να 
ξέρεις ότι ο γαμπρός σου ή η νύφη σου είναι 
κάτι το ιδιαίτερο γιατί είναι ο/η σύντροφος 
του παιδιού σου σ’ αυτήν τη ζωή.
Η κάθε οικογένεια είναι καλό να καταλά-
βει ότι είναι ανεξάρτητη από την άλλην. Ο/η 
σύντροφός σου πρέπει να καταλάβει ότι οι 
γονείς σου δε θα αναμιχθούνστην καινούρ-
για οικογένεια που ανοίγεις. Οι γονείς σου 
πρέπει  να συνειδητοποιήσουν ότι εσύ και ο 
άντρας σου/η γυναίκα σου πρέπει να φτιά-
ξετε τη ζωή σας και τη σχέση σας ανεξάρ-
τητα από εκείνους.
Αν είσαι εσύ το παιδί, είναι πολύ σημαντικό 
να τιμάς και να σέβεσαι τα πεθερικά σου. 
Η πρώτη  σου προτεραιότητα όμως είναι 
να προστατέψεις το γάμο σου. Αν είσαι εσύ 
ο γονιός, είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς 
και να σέβεσαι τον/την σύντροφο του παι-
διού σου. Παραδέξου και κατάλαβέ το ότι 
η βασική προτεραιότητα του παιδιού σου 
είναι η αφοσίωσή του στον/στην σύντροφό 
του και στο γάμο του. Όταν εφαρμόσουμε 
αυτές τις αρχές στη ζωή μας, τότε θα έχουμε 
υγιή γάμο και ευλογημένη οικογένεια.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
Ελληνική οικογένεια με πρακτικές 
συμβουλές για το γάμο, τις 
οικογενειακές σχέσεις,  και την 
ανατροφή των παιδιών

Όταν βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, τότε είσαι 
στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο 
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια

Όρια για τα Πεθερικά 

To παιδί μου και εγώ
Γιατί πονάει το στομάχι

του παιδιού;

Ό
ταν κάνει εμετό και έχει διάρ-
ροια που διαρκεί μία ή δύο η-
μέρες, έχει κρυώσει. Αλλά υ-
πάρχουν και άλλα συνήθη αί-

τια που προκαλούν το στομαχόπονο κι 
εσείς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί να 
νιώσει καλύτερα.

Δυσκοιλιότητα και αέρια
Πώς νιώθει: έχει κράμπες και νιώθει φου-
σκωμένο
Τι συμβαίνει: αν έχουν περάσει δύο μέρες 
ή και περισσότερο και το παιδί δεν έχει 
ενεργηθεί, τότε ο στομαχόπονος προκα-
λείται από δυσκοιλιότητα. Είναι συνήθως 
ο πιο συνηθισμένος λόγος. Θα μπορούσε 
να έχει δυσκοιλιότητα, ακόμα κι αν επι-
σκέπτεται τακτικά την τουαλέτα. Κάποια 
παιδιά έχουν περισσότερα αέρια από 
άλλα, ειδικά αν παρουσιάζουν δυσανεξία 
στη λακτόζη.
Πώς να το αντιμετωπίσετε: σιγουρευτείτε 
ότι το παιδί πίνει πολύ νερό, τρώει αρκετά 
φρούτα και λαχανικά και δεν τρώει πολύ 
ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, μήλα ή μπανάνες. Ο 
χυμός αχλαδιού και οι καρποί δημητρια-
κών βοηθούν αρκετά στη δυσκοιλιότητα.

Γαστροοισοφαγική παλινδρό-
μηση

Πώς νιώθει: το μωρό φτύνει ακόμα πιο 
συχνά και γκρινιάζει όταν ξαπλώνει ή 
κατά τη διάρκεια του ταΐσματος. Τα μεγα-
λύτερα παιδιά νιώθουν ένα κάψιμο στο 
στήθος και ψηλά στην κοιλιά που τους 
ξυπνά τη νύχτα.
Τι συμβαίνει: ο μυς που συνήθως κλείνει 
τον οισοφάγο δεν κλείνει κατάλληλα, επι-
τρέποντας στα οξέα του στομάχου να επι-
στρέφουν προς τα πάνω. Τα περισσότερα 
μωρά το ξεπερνούν μετά τους 6 μήνες 
αλλά αν διαρκεί περισσότερο ίσως χρει-
αστούν φαρμακευτική αγωγή.
Πώς να το αντιμετωπίσετε: είναι πολλά 
τα παιδιά που λαμβάνουν φάρμακα λόγω 
της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης 
σε ηλικίες 4 και κάτω. Η παχυσαρκία είναι 

ένας λόγος που συμβαίνει ενώ κάποιες 
τροφές κατατάσσονται στις πιο ‘επικίν-
δυνες’: πρόχειρο παχυντικό φαγητό, 
καυτερά, φρούτα με πολλά οξέα (όπως 
το πορτοκάλι), σοκολάτα, καφεΐνη και 
φυσικά οι τεράστιες ποσότητες, ειδικά 
πριν την ώρα του ύπνου.

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
Πώς νιώθει: εκτός από γενικό κοιλιακό 
πόνο, το παιδί είναι φουσκωμένο και 
έχει αέρια. Μπορεί να έχει διάρροια και 
δυσκοιλιότητα.
Τι συμβαίνει: είναι πιο συνηθισμένο 
στους εφήβους αλλά συμβαίνει και στα 
παιδιά, ειδικά αν υπάρχει οικογενειακό 
ιστορικό. Έχουν πολύ ευαίσθητο έντερο 
που ανταποκρίνεται με σπασμούς σε 
κάποιες τροφές και στο άγχος.
Πώς να το αντιμετωπίσετε: η διατροφή 
με περισσότερα λαχανικά και φρούτα και 
λιγότερα λίπη ή ζάχαρη βοηθά στη διάρ-
ροια. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί το υπερβολικό άγχος.

Έλκος
Πώς νιώθει: το παιδί έχει έναν πόνο που 
πηγαινοέρχεται, κυρίως κατά τη διάρ-
κεια της νύχτας και όταν το στομάχι είναι 
άδειο. Μπορεί να κάνει εμετό και να έχει 
κακά με αίμα.Τι συμβαίνει: το έλκος προ-
καλείται συνήθως από βακτήρια και μετα-
φέρεται με το φαγητό και το νερό. Η υπερ-
βολική χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμά-
κων μπορεί να οδηγήσει σε έλκος αλλά 
μιλάμε για περιπτώσεις παιδιών που 
ταλαιπωρούνται από χρόνια αρθρίτιδα 
και αθλητικούς τραυματισμούς.
Πώς να το αντιμετωπίσετε: ο γιατρός θα 
σας προτείνει τα κατάλληλα φάρμακα που 
εξουδετερώνουν τα οξέα.
Σε κάθε περίπτωση, οι φυσικές μέθοδοι 
που καταπραΰνουν τον πόνο είναι: το 
ζεστό μπάνιο, τα δημητριακά με υψηλή 
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, το φυτικό 
τσάι, η ξεκούραση και οι διάφορες δρα-
στηριότητες που αποσπούν το παιδί από 
τον πόνο.
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Τ
ο ιδανικό σνακ πριν τη 
γυμναστική θα πρέπει να 
συνδυάζει στη σωστή α-
ναλογία τα διάφορα μα-

κροθρεπτικά συστατικά, δηλαδή 
τους υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες 
και τα λιπαρά. Και τα τρία αυτά συ-
στατικά αποτελούν πηγή ενέργει-
ας για τον οργανισμό, ωστόσο η 
συμβολή του καθενός κατά τη δι-
άρκεια της σωματικής άσκησης δι-
αφέρει.

Υδατάνθρακες
Οι υδατάνθρακες αποτελούν τη 
βασική πηγή ενέργειας όλων των 
κυττάρων του ανθρώπινου οργα-
νισμού. Καταναλώνοντας μια καλή 
«δόση» υδατανθράκων πριν τη 
γυμναστική σας θα έχετε την ενέρ-
γεια και την αντοχή που χρειάζε-
στε για να ολοκληρώσετε την προ-
πόνησή σας και να πετύχετε καλές 
επιδόσεις.
Απλοί υδατάνθρακες: Δίνουν 
άμεσα ενέργεια, καθώς ανε-
βάζουν γρήγορα τα επίπεδα 
του σακχάρου στο αίμα. 
Κλασικά παραδείγματα 
απλών υδατανθράκων 
είναι το λευκό ψωμί 
και τα λευκά ζυμα-
ρικά.
Σύνθετοι υδατάν-
θρακες: Διασπώνται 
με πιο αργό ρυθμό και εξα-
σφαλίζουν σταθερή και πιο 
μακρόχρονη ροή ενέρ-
γειας. Τα προϊόντα ολι-
κής άλεσης αποτελούν 
καλή πηγή σύνθετων 
υδατανθράκων.
Αν το γεύμα που θα κατα-
ναλώσετε πριν τη γυμναστική 
έχει μεγάλη περιεκτικό-
τητα σε απλούς υδατάν-
θρακες, πιθανότατα θα 
«ξεμείνετε» από ενέρ-
γεια κατά τη διάρκεια της 
προπόνησής σας. Οι σύν-
θετοι υδατάνθρακες είναι 
πιο κατάλληλοι, καθώς απε-
λευθερώνουν ενέργεια αργά και 
σταθερά και παράλληλα οι τροφές 
που τους περιέχουν είναι συχνά 
πλούσιες και σε άλλα πολύτιμα 
θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμί-
νες και μέταλλα.
Τροφές με σύνθετους υδατάν-
θρακες που μπορείτε να επιλέ-

ξετε πριν τη γυμναστική σας είναι 
το μπρόκολο, οι γλυκοπατάτες, 
τα ζυμαρικά ολικής άλεσης, το 
καστανό ρύζι και η βρόμη.
Οι σύνθετοι υδατάνθρακες καλό 
είναι να καταναλώνονται δύο με 
τρεις ώρες πριν τη γυμναστική, 
ενώ οι απλοί 30 έως 60 λεπτά πριν 
την προπόνηση.

Πρωτεΐνες
Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από 
αμινοξέα, τα οποία συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη, τη διατήρηση και 
ανάπλαση των μυϊκών ιστών. Ένα 
γεύμα πλούσιο σε καθαρές (άπα-
χες) πρωτεΐνες αποτελεί ιδανική 
«τροφή» για τους μυς και θα σας 
βοηθήσει να βελτιώσετε τις αθλη-
τικές σας επιδόσεις.
Μια ποσότητα 20-40 γραμμα-
ρίων πρωτεΐνης είναι ιδανική για 
την ανάπτυξη και ανάπλαση των 
μυών. Μερικές καλές επιλογές 
είναι το αυγό (6 γρ. πρωτεΐνης σε 

ένα ολόκληρο αυγό), τα αμύ-
γδαλα (6 γρ. πρωτεΐνης σε μια 
μερίδα 28 γρ.), το κοτόπουλο 
(53 γρ. πρωτεΐνης σε ένα 

φιλέτο στήθος χωρίς την 
πέτσα του), το γιαούρτι 
(περίπου 17 γρ. πρωτε-

ΐνης σε μια μερίδα 170 γρ.) 
και ο τόνος (39 γρ. σε μια 

μερίδα περίπου 150 γρ.).

Λιπαρά
Από τα τρία μακρο-

θρεπτικά συστατικά, τα 
λιπαρά είναι αυτά που πρέ-

πει να καταναλώνονται στη 
μικρότερη ποσότητα πριν 
τη γυμναστική κι αυτό 
γιατί μεταβολίζονται με 

πολύ αργό ρυθμό. Έτσι, 
ο οργανισμός δεν είναι σε 

θέση να τα αξιοποιήσει επαρ-
κώς ως πηγή ενέργειας κατά 
τη διάρκεια της σωματικής 
άσκησης.

Το γεύμα που θα επιλέξετε 
πριν τη γυμναστική θα πρέπει 

λοιπόν να επικεντρώνεται περισ-
σότερο στους υδατάνθρακες και 
στις πρωτεΐνες παρά στα λιπαρά. 
Μια μικρή δόση λιπαρών θα 
πάρετε ούτως ή άλλως από άλλες 
τροφές που έχετε εντάξει στο 
γεύμα σας, όπως οι ξηροί καρποί, 
τα πουλερικά ή ο τόνος.

Με τον αριθμό των ανθρώπων που εμφανίζουν δυσανεξία στη λακτόζη 
και τον αντίστοιχο εκείνων που επιλέγουν να σιτίζονται με μη ζωικές τρο-
φές να αυξάνει συνεχώς, το ερώτημα ορθώνεται ακόμα πιο ψηλά: γίνε-
ται να λαμβάνεις ασβέστιο απευθείας όχι από συμπληρώματα, αλλά από 
το φαγητό σου, όταν δεν τρως γαλακτοκομικά; η απάντηση είναι θετική, 
χάρη σε 6 φυτικές τροφές που ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους 
σε ασβέστιο.
Πορτοκάλια: Είναι διάσημα για τη βιταμίνη C τους, αλλά αποδίδουν 
εξαιρετικά και ως πηγή ασβεστίου, αφού ένα πορτοκάλι έχει πάνω από 
70 milligram ασβέστιο, το οποίο αντιστοιχεί στο 6% της συνιστώμενης 
ημερήσιας πρόσληψης.
Σύκα: Στην περίπτωση που αναρωτιέσαι πού θα βρεις σύκα τέτοια 
εποχή, θα σ’ ενημερώσω πως και η ξηρή τους εκδοχή αποδίδει τα βέλτι-
στα. 5 ξηρά σύκα την ημέρα σου δίνουν 135 mg ασβεστίου. Η συνιστώ-
μενη ημερήσια ποσότητα πρόσληψης ασβεστίου για τον ενήλικα κυμαί-
νεται στα 1000 mg.
Μπρόκολο: Η φοβερή τροφή που λέγεται μπρόκολο, εκτός από μαγνή-
σιο, φώσφορο, ψευδάργυρο, βιταμίνες Α και Κ, έχει στη σύστασή του 
και ασβέστιο απορροφήσιμης μορφής.
Αμύγδαλα: Ασβέστιο στα αμύγδαλα; Κι όμως, τα τρως για σίδηρο, για 
κάλιο για βιταμίνη Ε και για ασβέστιο. 1/4 της κούπας, σε ψημένη μορφή 
(περίπου 25 αμύγδαλα) ισοδυναμεί με 72 mg ασβεστίου.
Λευκά φασόλια: Τα λευκά φασόλια συνδυάζουν σίδηρο, φυτικές ίνες 
και ασβέστιο. Υπολόγισε 175 mg ανά μερίδα.
Πράσινα φυλλώδη λαχανικά: Οι λαχανίδες που ίσως γνωρίζεις ως 
kale, δεν έχουν λίπος, ούτε πολλές θερμίδες. Έχουν όμως ασβέστιο και 
μάλιστα σε υψηλό ποσοστό. Από μία σαλάτα με kale θα λάβεις 315 mg 
ασβεστίου, όταν ένα φλιτζάνι γάλα αντιστοιχεί σε 300 mg.

Ε
ίσαι πολλές ώρες στο σπίτι, έ-
χεις πολλά στο μυαλό σου και 
ξεχνιέσαι με το τσιμπολόγη-
μα. Είναι ο πιο συνήθης τρό-

πος πρόσληψης βάρους και ο πιο δύ-
σκολος, γιατί είναι θέμα ψυχολογίας. 
Θα σε βοηθήσουν ένα πλάνο διατρο-
φής και οι παρακάτω συμβουλές.

1. Περιόρισε τις επιλογές 
σου
Αν το να μετράς ποσότητες ή να σκέ-
φτεσαι τι έχεις φάει ήδη δε σε βοηθά, 
απλά έχε λιγότερες επιλογές τροφί-
μων στο σπίτι. Μπορεί να φαίνεται 
περίεργο, αλλά μειώνοντας τις επιλο-
γές, μπορεί να σε βοηθήσει να απο-
φύγεις και την υπερφαγία. Ο λόγος; 
Οι πολλές επιλογές μπορεί να μειώ-
σουν τη δύναμη της θέλησης. Αυτό 
σημαίνει να γεμίζεις το ψυγείο και την 
κουζίνα σου με τα βασικά τρόφιμα 
που μαγειρεύεις και τρως συνήθως.

2. Ή κάνε καλύτερες επιλογές
Για να το κάνεις αυτό πράξη, χρειά-
ζεται να έχεις και καλύτερες επιλο-
γές μπροστά σου. Προσωπικά, το 
κατάφερα αυξάνοντας τα φρούτα 
στο τραπέζι της κουζίνας, φτιάχνο-
ντας «πατατάκια» από τορτίγιες που 
ψήνω στο φούρνο και ντιπ με για-
ούρτι, αλλά και σπιτικό ποπκόρν. 
Προτίμησε για γλυκό μία κρέμα με 
ταχίνι κακάο, πάρε πολλά αγγούρια 
και καρότα, γιατί είναι από τα καλύ-
τερα σνακ που μπορείς να τσιμπολο-
γάς όλη μέρα, και βάλε τους ξηρούς 
καρπούς στην καθημερινή διατροφή 
σου, γιατί σε χορταίνουν ώστε να μη 
νιώθεις ανάγκη για τσιμπολόγημα.

3. Αύξησε την πρωτεΐνη σου
Αν βλέπεις ότι διαρκώς πεινάς πολύ 
μέσα στη μέρα, μάλλον δεν τρως 
αρκετή πρωτεΐνη. Μελέτη από το 
Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ έδειξε ότι τα 
άτομα που έκαναν διατροφή χαμηλή 
σε πρωτεΐνη ένιωθαν να πεινούν 
περισσότερο και τελικά έτρωγαν 
12% περισσότερες θερμίδες μέσα 
στη μέρα, από όσους κατανάλωναν 
περισσότερο από αυτό το θρεπτικό 
συστατικό που χτίζει μυς. Αν αυτό 
το 12% δε σου φαίνεται πολύ, σκέ-
ψου ότι οι ίδιοι ερευνητές τόνισαν 
ότι αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλε-
σμα την αύξηση βάρους κατά 1 κιλό 
το μήνα!

3 ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ 
ΤΟ ΑΝΟΥΣΙΟ 
ΤΣΙΜΠΟΛΟΓΗΜΑ 6 φυτικές τροφές πλούσιες σε 

ασβέστιο

Πώς θα συνδυάσετε σωστά 
υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λιπαρά

υγεία

Ε
ίναι πολλοί αυτοί που 
υποστηρίζουν ότ ι οι 
πατάτες πρέπει να καθα-
ρίζονται προτού μαγει-

ρευτούν, όμως, εξίσου πολλοί 
είναι κι αυτοί που υποστηρίζουν 
το αντίθετο προβάλλοντας τα 
αντίστοιχα επιχειρήματα.

Οι πρώτοι, από την πλευρά 
τους, υποστηρίζουν ότι πρέπει 
οι πατάτες να καθαρίζονται για 
να απαλλάσσονται από υπο-
λείμματα χώματος και λοιπών 
ουσιών, οι οποίες μένουν στη 
φλούδα που δεν πρέπει να κατα-
ναλώνεται.

Στον αντίποδα αυτής της άποψης, 
όσοι εστιάζουν στα θρεπτικά 
συστατικά της φλούδας, που αν 
πλυθεί πολύ καλά, όπως λένε, 
δεν υπάρχει πρόβλημα.

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, η 
φλούδα της πατάτας περιέχει 
τα πιο πολύτιμα και ευεργε-
τικά συστατικά για τον οργα-
νισμό που μεταξύ άλλων βοη-
θούν στην προστασία της καρ-
διάς και την απώλεια βάρους.

Αναφέρουμε ότ ι  περιέ χε ι 
μεγάλες ποσότητες βιταμινών 
C, B καθώς και ασβέστιο ενώ 
τα φυτοχημικά συσ τατ ικά, 
που επίσης περιέχει, έχουν 
την ιδιότητα να λε ι τουρ-
γούν ως ασπίδα προστασίας 
ενάν τ ια σε διάφορες μορ-
φές καρκίνου. Κάλιο και Ω3 
λιπαρά οξέα συμπληρώνουν 
το «πακέτο» των επιχειρημά-
των αφού είναι δύο δυνατά 
διατροφικά όπλα για την προ-
στασία από καρδιαγγειακές 
νόσους.

Γιατί είναι καλό να τρώμε τις 
πατάτες με τη φλούδα τους
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Ο
ι εχθροί μας αισθάνονται αντι-
πάθεια για εμάς όπως και εμείς 
γι’ αυτούς. Και αναφέρομαι 
στους εχθρούς που σίγουρα 

δεν μας αγαπούν αλλά δεν εκφράζουν από-
λυτα το μίσος που μπορεί να φέρει παρορ-
μητικότητα, απώλεια ελέγχου και τελικά συ-
μπεριφορά που ξεπερνάει τα όρια, συναι-
σθηματικά ή ακόμη και σωματικά. Η κριτική 
των εχθρών μπορεί να είναι και εποικοδο-
μητική ή απλώς είναι ανίκανοι να προσφέ-
ρουν οτιδήποτε γι’ αυτό όταν τους διαγρά-
ψεις δεν παρατηρείς επιβλαβείς συνέπειες.
  Ο εχθρός είναι ένας εύκολος τρόπος για 
την έναρξη μιας εσωτερικής ενδυνάμω-
σης που θα αποκαλέσω Hulk φαντασίωση, 
από το ομώνυμο κόμικ με το δυνατό πλά-
σμα όλων των εποχών, τον Hulk, άνθρωπο 
και τέρας μαζί! Ο εχθρός προκαλεί εκείνο 
το είδος θυμού που μετατρέπει σε απο-
τελεσματική μηχανή πολέμου, μια δικαι-
ολογία για την εκμετάλλευση του φυσι-
κού σαδισμού μας. Επικεντρώνει όλες τις 
αισθήσεις, σαν αυτό που προσπαθεί να 
νιώσει ο ποδοσφαιριστής για ν’ αποκτή-
σει ενέργεια πριν το παιχνίδι: Νευριάζει 
με τον εαυτό του κτυπώντας το κεφάλι του 
ξανά και ξανά πάνω στο ντουλάπι του. Και 
όταν ο εχθρός είναι πραγματικά κακός τότε 
νιώθουμε παραδόξως ...τυχεροί. Επειδή 
αντίθετα με ό,τι μπορεί να λέει ο συνειδη-
τός νους, το να έχεις έναν εχθρό είναι κατά 
κάποιον τρόπο παιχνίδι της τύχης. Επιτρέ-
πει να μεταθέτεις το θυμό που νιώθεις για 
τους ανθρώπους που αγαπάς σε κάποιον 
άλλον. Είναι πολύ πιο εύκολο και ευχάρι-
στο να υπάρχει κάποιος προς τον οποίον 
μπορείς να ανακατευθύνεις την επιθετι-
κότητά σου. Γι’ αυτό υπάρχουν ολόκληρες 
σειρές από ¨-ισμούς¨ που δεν επηρεάζουν 
μόνο άτομα αλλά και ολόκληρες ομάδες: 
ρατσισμού, σεξισμού, ξενοφοβίας, ομο-
φυλοφοβίας...  Αποτελούν τρόπους δεσί-
ματος της ομάδας και εκτρέπουν από την 
εσωτερική ασυμφωνία.
  Είναι επίσης σύνηθες να προβάλλουμε τις 
δικές μας αδυναμίες πάνω στον εχθρό μας. 
Για πολλούς ανθρώπους τέτοιες προβολές 
περιπλέκονται από το γεγονός ότι ο εχθρός 
είναι μέλος της οικογένειας. Οταν κάποιος 
μεγαλώσει με κάποιον που μισεί προσπα-
θεί να γίνει το αντίθετο από εκείνον. Αυτό 
γίνεται δομικό στοιχείο της προσωπικότη-
τας του και όταν ο εχθρός φύγει τότε μένει 
τεράστιο κενό στη ζωή του.
  Η απώλεια ενός εχθρού μπορεί να είναι 
συνταρακτική και στην εργασία. Ο εχθρός 
στο γραφείο μπορεί να μας δώσει ώθηση 
για μεγάλα ανταγωνιστικά ύψη. Είναι ο 
¨Νέμεσις¨ της μυθολογίας, όρος που τώρα 

χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει 
τον χειρότερο εχθρό κάποιου, συνήθως 
κάποιον ή κάτι που είναι ακριβώς το αντί-
θετο από τον εαυτό του, αλλα είναι κατά 
κάποιον τρόπο παρόμοιο ( όπως ο καθηγη-
τής Moriarty αναφέρεται συχνά ως ο νέμε-
σις του Sherlock Holmes ). Το δυσκολότερο 
μέρος όταν λείψει είναι ότι δεν υπάρχει η 
εικόνα του κακού που προκαλεί την αντί-
δραση. Επειδή  είναι πολύ πιο εύκολο όταν 
υπάρχει αρνητικό πρότυπο.
  Το να μισείς είναι τόσο χρήσιμο όσο και 
οδυνηρό. Οταν ο εχθρός αποχωρήσει έρχε-
ται η στιγμή που καταλαβαίνεις ποιος είσαι, 
επειδή θα πρέπει να ξαναβρείς τον εαυτό 
σου, την εσωτερική συγκρότηση που χρειά-
ζεσαι για να συνεχίσεις. 
  Δεν ήθελα πια να μιλάω για τον εχθρό 
μου ή ακόμη και να τον σκέπτομαι. Αυτό το 
αίσθημα υπεροχής που ένιωθα παλιά απέ-
ναντί του είχε εξαφανιστεί. Ηταν απλά ένας 
άνθρωπος που βασανιζόταν κι’εκείνος από 
τις δικές του αδυναμίες και όχι η Μέδουσα 
που περιμένει να με καταβροχθήσει. Αντί 
για θυμό ή ακόμη και οίκτο, ένιωθα ανυ-
πομονησία, κούραση και περισσότερο ένα 
άγγιγμα απογοήτευσης. Οχι πολύ ευχάρι-
στα συναισθήματα, αλλά ήμουν ευγνώμων 
για τη σαφήνειά τους, την έλλειψη αμφιβο-
λίας. Διότι είχα δει τον εχθρό και ήταν ο εαυ-
τός μου.

www.raniamesiskli.com             
www.youtube.com/user/MadonnaRania

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΟΥ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ
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ιστορίες

Το κείμενο αποτελεί κομμάτι της αφήγησης ενός 
κατοίκου της Τρούμπας στον δημοσιογράφο της 
εφημερίδας «Καθημερινή», Αντώνη Καρκαγιάννη, 
που δημοσιεύτηκε στις 22/12/2002...

Σ
την περιοχή Αγίου Διονυσίου Πειραιά υπήρχε ένα 
μεγάλο και κακόφημο οικοδομικό συγκρότημα, 
με το όνομα Βούρλα. Γνωστό και ως το «Χαμαιτυ-
πείον». Λίγο μετά μετασκευασμένο, λειτούργησε 

ως φυλακή, η περίφημη φυλακή των Βούρλων, η οποία 
έμεινε στην ιστορία γιατί από εκεί, το 1955, ανοίγοντας υ-
πόγεια σήραγγα πενήντα μέτρων, απέδρασαν μέρα-μεση-
μέρι περίπου τριάντα πολιτικοί κρατούμενοι, στελέχη του 
τότε παρανόμου ΚΚΕ.
Το οικοδομικό συγκρότημα λέγεται ότι ανήκε στην οικο-
γένεια του πρέσβη και κατόπιν υπουργού Εξωτερικών 
και πρωθυπουργού, του Παναγιώτη Πιπινέλη, φίλου, 
συνεργάτη και υποτακτικού της βασιλικής οικογένειας 
και τελικά, της χούντας, όταν κατά ΄κει γύρισε ο άνεμος! 
Το κτίριο λοιπόν αυτό πριν από τον πόλεμο νοικιαζόταν σε 

ωραίες και λιγότερο ωραίες κυρίες, οι οποίες στα μικρά 
δωμάτια (που κατόπιν έγιναν κελιά φυλακής), ασκούσαν 
το αρχαιότερο των επαγγελμάτων. 
H περιοχή είχε τότε αίγλη και φήμη, κάθε βράδυ δε, προ-
σέλκυε πλήθος επισκεπτών πάσης τάξεως και ηλικίας, 
κυρίως ναυτεργάτες, ναύτες και στρατιώτες, αλλά και 
μεσοαστούς, θλιβερούς εργένηδες, κουρασμένους οικο-
γενειάρχες και πολλούς άλλους.
Οι εγκατεστημένες στο συγκρότημα Πιπινέλη, δηλαδή στα 
Βούρλα κυρίες, επειδή ακριβώς διέθεταν τα στοιχειώδη 
σύνεργα του επαγγέλματος, ήτοι στέγη και κλίνη, δού-
λευαν με τιμές σχετικώς υψηλές και κατά κάποιο τρόπο 
αποτελούσαν τη διακεκριμένη τάξη της περιοχής Ιερόδου-
λες στα Βούρλα τη δεκαετία του 1930. 
Υπήρχαν όμως και οι άλλες, εκείνες που με την πάροδο 
του χρόνου, τον μόχθο και τις άλλες ταλαιπωρίες του 
επαγγέλματος, είχαν χάσει τα νιάτα και την ομορφιά (αν τα 
είχαν ποτέ) και αναγκάζονταν να δουλέψουν με τη φτωχή 
πελατεία σε τιμές τόσο χαμηλές, που δεν επέτρεπαν ενοι-
κίαση στέγης και κρεβατιού στο συγκρότημα των Βούρ-
λων. 
Θεωρούνταν δευτέρας και τρίτης κατηγορίας και μαζί 
με τη φτωχή ανδρική πελατεία περιφέρονταν στα γύρω 
σοκάκια και χαμαιτυπεία, όπως οι αγέλες των αδέσποτων 
σκύλων. 
Γι’ αυτό και τους κόλλησαν το προσωνύμιο «σκύλες» και 
«σκύλους» τους πελάτες. Είχαν και το προσωνύμιο «λαμα-
ρίνες», επειδή η ερωτική συναλλαγή ολοκληρωνόταν, 
άνευ στέγης και κλίνης, πίσω από τις λαμαρίνες της γέφυ-

ρας του Αγίου Διονυσίου. 

Γιατί τα νυχτερινά μαγαζιά ονομάστηκαν 
«σκυλάδικα»;
Όπως αφηγήθηκε ο Μηνάς, παλιός γνώριμος της Τρού-
μπας: «Στην Τρούμπα, μετά τον πόλεμο, άνοιξαν μερικά 
«καλά μαγαζιά», με καλλιτέχνιδες πρώτης κατηγορίας και 
δημοφιλείς, το θυμάστε και από τον ελληνικό σινεμά. Τα 
ονόμαζαν «καμπαρέ». Σημασία έχει ότι σε αυτά είχε συγκε-
ντρωθεί η καλή ποιότητα της περιοχής όπως, λίγα χρόνια 
πριν, η καλή ποιότητα στην περιοχή Βούρλων, είχε συγκε-
ντρωθεί στο… μέγαρο Πιπινέλη. Έτσι διαμορφώθηκε η 
πρώτη αναλογική σχέση μεταξύ Βούρλων και Τρούμπας». 

Ο Αϊζενχάουερ αδειάζει την Τρούμπα! 
O Μηνάς υπήρξε αυτόπτης μάρτυς των ιστορικών γεγο-
νότων εκείνης της νύχτας του 1958, όταν ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ Αϊζενχάουερ διέταξε αιφνιδίως τον ναυλοχούντα στα 
ανοιχτά του Πειραιώς 6ο Στόλο να πλεύσει ολοταχώς προς 
τον Λίβανο και να αποβιβάσει πεζοναύτες. 
Τα στρατεύματα όμως είχαν από νωρίς εκείνο το βράδυ 
διασκορπιστεί στην οδό Φίλωνος και στις γύρω παρόδους 
και χρειάστηκε η αμερικανική στρατονομία, τις πρωινές 
ώρες εκείνης της νύχτας, να οργανώσει ολόκληρη επιχεί-
ρηση στην Τρούμπα για να συγκεντρώσει το στράτευμα. 
Πετούσαν έξω από τα «μαγαζιά» και τα άλλα «σπίτια» τους 
ημιθανείς από τη νυχτερινή κραιπάλη ναύτες και πεζοναύ-
τες, τους φόρτωναν σαν σάκους με σιτάρι σωρηδόν στα 
καμιόνια και κατ’ ευθείαν… στον Λίβανο. 
Στην αρχή τα «καλά μαγαζιά» της Τρούμπας δούλευαν με 
τα παρεπιδημούντα στρατεύματα της Βρετανικής Αυτο-
κρατορίας, η οποία όμως διήγε περίοδο έσχατης παρακ-
μής και ένδειας. 
H δουλειά ήταν λίγη και ακόμη λιγότερο το χρήμα. O μεγά-
λος πλούτος στην οδό Φίλωνος και τις γύρω παρόδους 
έπεσε λίγο αργότερα με τους Αμερικανούς ναύτες και 
πεζοναύτες του 6ου Στόλου, ο οποίος κάθε τόσο ναυλο-
χούσε στα πειραϊκά και φαληρικά ύδατα. 
Με τον 6ο Στόλο, στην Τρούμπα έπεσε μεγάλη ζήτηση και 
πλούτος και για να ικανοποιηθεί η ζήτηση, όπως συμβαί-
νει πάντα και με όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες, δίπλα 
στα καλά και ακριβά «μαγαζιά» άνοιξαν και μερικά πολύ 
δεύτερα και φθηνότερα και ανταγωνιστικά έβγαλαν «κρά-
χτες» στο λιμάνι, εκεί που αποβιβάζονταν οι ναύτες και 
πεζοναύτες όταν είχαν «έξοδο». 
Κατ’ αναλογία με τις «σκύλες» και τους «σκύλους» της 
γέφυρας του Αγίου Διονυσίου τα δεύτερα μαγαζιά της 
Τρούμπας ονομάσθηκαν «σκυλάδικα» και οι καλλιτέχνι-
δες «σκυλούδες»....

Πώς βγήκε ο όρος «σκυλάδικο»;
Γιατί κάποια νυχτερινά μαγαζιά ονομάστηκαν «σκυλάδικα» 

και κάποιες τραγουδίστριες «σκυλούδες»;...
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Δ
ιάβασα σήμερα ένα δημοσίευμα 
απ την Ελλάδα που δείχνει πόσο 
παραμορφωμένη είναι η αντίλη-
ψη της αρετής και πόσο η διαφθο-

ρά έχει ποτίσει τους συμπατριώτες μας στο 
σημείο που ο καποιος, μερικές φόρες εν ο-
νόματι της αρετής να ψεύδεται να πλαστο-
γραφεί!  Μια υπάλληλος, διευθύντρια σχο-
λείου  στην Ευρυτανία πλαστογράφησε τον 
αριθμό παιδιών που φοιτούσαν σε ένα ε-
παγγελματικό λύκειο προσθέτοντας ανύ-
παρκτα παιδιά για να παραμείνει το σχολειό 
ανοιχτό!  Ίσως το έκανε για να παραμείνει 
διευθύντρια, ίσως για να παραμείνει στο 
μέρος  που ήταν χωρίς να χρειαστεί να με-
τακομίσει αλλού, ίσως για να εξυπηρετήσει 
κόπια συμφέροντα η  συγγενείς.  Τα περαι-
τέρω κίνητρα δεν είναι γνωστά πάντως το έ-
κανε χωρίς καμία αμφιβολία . 
Σαν αποτέλεσμα η διευθύντρια καθαιρέ-
θηκε απ τη θέση της χωρίς να απολυθεί . 
Στο Καναδά βέβαια θα χε περισσότερες 
κυρώσεις.   Τι κάνει λοιπόν το υπηρεσιακό 
συμβούλιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? 
Κατήγγειλε  την καθαίρεση της διευθύντριας 
και συναδέλφου  και τι  λένε?  
Απαριθμούν  πανω από σαράντα τόσα 
καθήκοντα μιας διευθύντριας σχολείου και 
υποστηρίζουν ότι η εν λογω διευθύντρια 
έκανε όλα τα αλλά σωστά και υστερεί μόνο 
σε ένα και μόνο και αυτό δευτερεύον! Απλά 
δεν πιστεύει  στη «στείρα γραφειοκρα-
τική αντίληψη» να δηλώσει το πραγματικό 
αριθμό των μαθημένου σχολείου! Κάνουν 
φαρδιές- πλατιές αναλύσεις περί  οράματος  
για την εκπαίδευση, τη κουλτούρα του σχο-
λείου, τη παιδαγωγική προσέγγιση -καθο-
δήγηση εκπαιδευτικών και μαθητών, τη 
τεχνογνωσία η μεγιστοποίηση του χρόνου 
μάθησης, για το ανοιχτό σχολείο στην κοι-
νωνία  που  κατά τη γνώμη τους αρίστευσε 
η διευθύντρια και κατά συνεπεία πρέπει να 
παραμείνει στη θέση της !
Ο παραλογισμός των συνδικαλιστών στην 
ουσία λέει ΟΚ μπορεί ο δολοφόνος να σκό-
τωσε ένα άτομο αλλά ειχε την ευκαιρία να 
σκοτώσει 40 άτομα και δεν το έκανε. Κατά 
συνεπεία αθώος ο κατηγορούμενος γιατί 
ένας φόνος μεσα στους 40 που μπορούσε 
να έχει κάνει δεν μετραει!
Από πού να αρχίσω και που να τελειώσω, 
για την ατιμωρησία στην Ελλάδα  Θυμά-

στε το γιατρό που τα παίρνε στη Ζάκυνθο 
και ειχε βγάλει με ανικανότητα τυφλού σε 
συνταξιοδότηση το μισό νησί,  ενώ μερι-
κοί απ τους μαϊμουτυφλούς ήταν οδηγοί 
ταξί?  Λοιπόν τον «τιμώρησαν»  αυτό το για-
τρό και «του έκαναν τα μούτρα κρέας» με 
το να  τον  μεταθέσουν  στο κοντινό Πύργο 
της Ηλίας!
Πώς να πάει μπροστά μια χωρά  με αυτού 
του είδους το παραλογισμό να επικρατεί και 
να κυβερναει?
Ένας αξύριστος  χωρίς καθρέφτη, δεν βλέ-
πει τη γενειάδα του για να ξυριστεί σωστά. 
Τα αδελφια μας στην Ελλάδα δεν έχουν 
«καθρέφτη» και συνεπώς δεν έχουν επί-
γνωση της συμπεριφοράς των.  
Τώρα θα μου πεις  δεν το καταλαβαίνουνε, 
δεν νοιώθουν τι κάνουν ? Όχι βεβαία για 
τους πολλούς πέρα βρέχει. Αν δεν τους κρά-
ξουμε λιγάκι αν δεν τους αποδοκιμάσουμε 
δεν πρόκειται να συμμαζευτούν γιατί δεν 
έχουν επίγνωση της συμπεριφορά τους. 
Φυσικά η πιθανότητα να τσακωθείς αν τους 
τα πεις είναι υψηλή . Ο αυτάρεσκος αυτο-

προσδιορισμός του «Ο Ελληνας δεν σηκώ-
νει μύγα στο σπαθί του» δημιουργεί προ-
βλήματα . Το «γνέθει σ αυτόν» είναι πολύ 
αρχαίο ρητό για το μοντέρνο Ελληνα για 
να ‘χει κάποιο νόημα . Αυτό ίσχυε για τους 
αρχαίους μόνο έτσι δεν είναι?
Θα μου πείτε κάθε χρόνο που πάω Ελλάδα 
δεν προσπάθησα μήπως και κάνω κάποιο 
να δει το φως?  Χαμένος χρόνος .  «Δεν 
είμαστε Αμερικανάκια εμείς» μου είπε 
καποιος . «Εδώ είναι Ελλάδα  δεν ξέρουμε 
από τέτοια» .  «Εσάς τους Αμερικανούς σας 
κούνησε το καράβι στον ωκεανό και τα 
χάσατε» είπε καποιος άλλος.  Άντε τώρα να 
εξηγήσεις ότι πρώτα απ όλα δεν πηγές με 
καράβι  στο Καναδά αλλά με αεροπλάνο και 
δεύτερον ότι είσαι Καναδός όχι «Αμερικα-
νάκι» και υπαρχή διάφορα μεταξύ των δυο.
Ώσπου να εξηγήσεις όμως όλα αυτά ξέφυ-
γες απ το θέμα. Τι να κάνεις λοιπόν, κάνεις 

υπομονή και επαναλαμβάνεις τι είναι και τι 
δεν είναι αξιοπρεπές. Πως πρέπει να συμπε-
ριφέρεται  ένας σωστός άνθρωπος που 
έστω και αν ζει στην επαρχία δεν πρέπει να 
ναι καραβλαχος . 
Η επανάληψη, ως γνωστόν, είναι η μητέρα 
της μάθησης· Τα λες λοιπόν και τα ξαναλές. 
Στη πορεία αν δεν χάσεις την υπομονή σου 
γίνεσαι και εσύ καλλίτερος γιατί διαπιστώ-
νεις πως και εσύ τα λες καλλίτερα τη δέκατη 
πέμπτη φορά από τη πρώτη όταν τα πρωτο-
είπες. Γ ια το λόγο αυτό κι εγώ που διδάσκω 
μαθαίνω . 
Οι φίλοι μας και οι συγγενείς στην Ελλάδα  
πειράζονται εύκολα.  Θίγεται η  εθνική τους 
περηφάνια όταν «κατηγορείς την χώρα» λες 
και μόνο αυτοί, οι Έλληνες του εσωτερικού 
έχουν δικαίωνα να λεηλατούν την Ελλάδα 
και να την ρεζιλεύουν στο εξωτερικό.  Αυτοί 
έχουν το δικαίωμα να παραπονιούνται για 
τα αποτελέσματα των πράξεων τους (!) αλλά 
εμείς του εξωτερικού όχι.  «Εσύ δεν μένεις 
όλο το χρόνο εδώ ρώτα και μας τι τραβάμε».  
Όταν του λες ευγενικά ότι και αυτός πρέπει 
να αλλάξει  του τη χαλάς.  
Χαλάς την ικανοποίηση που νοιώθει σαν 
«αδικημένο θύμα», να διαμαρτύρεται και 
να παραπονιέται για τους πολιτικούς, τη 
κυβέρνηση, τους «άλλους  που τα  φάγανε»  
ενώ αυτός θεωρεί τον εαυτό του  αθώα 
περιστερά.  
Τι «του τη σπας» όταν γκρεμίζεις  την ετσι-

θελική του ιδεολογία που δεν έχει καμία 
σχέση με κανένα ρεαλισμό. 
Του αναστατώνεις τη νιρβάνα του όταν 
πιστεύει ότι αυτός έδωσε τα φωτά του στη 
Ευρώπη και στην Αμερική.  Αυτός όχι οι 
αρχαίοι προγονοί του αυτός προσωπικά 
και ας μη  έχει πατήσει το πόδι του ποτέ 
σε αρχαίο θέατρο και ας μην έχει διαβάσει  
κανένα «αρχαίο». 
Του χαλάς αυτό που με τόσο κόπο έχει κατα-
φέρει: Να κρατήσει τον εαυτό του κοιμι-
σμένο στα όνειρα του ότι πρέπει να πλη-
ρώνεται κι αυτός όσα ο Γερμανός, ο Άγγλος, 
και ο Αμερικανός γιατί έχει τις ίδιες ακριβώς 
ανάγκες για να ζήσει με «αξιοπρέπεια» ανε-
ξάρτητα απ το τι παράγει. 
Πολύ φοριέται η «αξιοπρέπεια» τα τελευ-
ταία χρονιά στην Ελλάδα. Αφορά φυσικά 
μόνο τα εισοδήματα που σε κάνουν  «αξι-
οπρεπή».  

Η αξιοπρεπεια στη συμπεριφορά αγνοείται 
. Τι σχέση έχει με την αξιοπρέπεια να  καπνί-
ζεις οπού γουστάρεις και  στο νοσοκομειο 
αμα λαχει. 
Και την αξιοπρεπεια συμφεροντολογικά  
αντιλαμβανεται  ο μοντερνος Ελληνας του 
εσωτερικού .
Δεν τον πειράζει που ο κόσμος όλος το ‘χει 
τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι για ολες 
τις ατασθαλιες (νομικά και άλλα παραθυρα-
κια για να ξεφευγει κανεις από το κανόνα) 
καταστρατηγήσεις του νομου (π.χ. εξαγορά 
χρονών εκπαίδευσης η και σρατιωτικου για  
να μετηρησουν ως συταξιμα χρονια να βγει 
καποιος  σε συνταξη νωρίς). 
Τόσα χρόνια  τώρα ο μέσος Ελληνα εγλείφε 
τα πόδια των πολιτικων και φιλουσε κατου-
ρημενες ποδιες για  κάποιο ρουσφέτι. Πολύ 
λιβανισμα, χειροκρότημα  και ζήτω στους 
πολιτικούς διαφόρων κομμάτων  προς ίδιον 
οφελος, για να γλύψουμε και εμείς κανένα 
κοκαλάκι .  Τώρα που η κατηφόρα πηρε και 
αυτόν κι όλους εμάς, ο Ελληνας της ορθοδο-
ξιας και του ρουσφετιου εγινε Ελληνας  δια-
μαρτυρόμενος ενάντιος τη διαπλοκης και 
διαφθοράς  που ο ίδιος δημιούργησε. 
Ποιος φωτισμένο μυαλό  θα πείσει τον 
Ελληνα να εγκαταλείψει τα καταστρεπτικά 
τερτιπια του, να στρωθει στη δουλεια,  και 
να κάνει αυτό που πρέπει όχι αυτό που 
θελει?   Όταν κάποιος προσπαθεί να πει  
την αλήθεια, το εκλαμβάνουν ως επίθεση 
και ανθελληνισμό.  Ετσι συντηρούμε  εθνι-
κούς μύθους («του Ελληνα ο τράχηλος ζυγό 
δεν υπομένει» , «Πάλι με χρόνια με καιρούς 
πάλι δικά μας Θα ναι» ) και κοιτάμε συνεχώς 
πίσω, συντηρούμε το μύθο, νομίζουμε πως 
είναι είμαστε σούπερ ήρωες και μοναδικοί.  
Δεν κοιτάμε μπροστά γιατί μας φοβίζει το 
μέλλον και  ανακουφίζει και μας παρηγορεί 
το ένδοξο παρελθόν. Οι σημερινοί Έλληνες 
είναι σκλάβοι, εθελόδουλοι μάλιστα, σκλά-
βοι του ένδοξου παρελθοντος και εντρυ-
φούμε σ αυτό.  
Αν δεν αναγνωρίσεις το πρόβλημα σου δεν 
μπορείς να το διορθώσεις.  Αν δεν  παρα-
δεχτείς τη συμμέτοχη σου στη απαράδεκτη  
κατάστασή που βρίσκεσαι  δεν μπορείς να 
την αλλάξεις. Συνεχίζουν λοιπόν τα αδελφια 
μας στην Ελλάδα να  ζουν σ ένα φαντασιακό 
κόσμο  με φιλέλληνες και ανθέλληνες, με 
κακούς πολιτικούς και το κάλο κοσμάκη, με 
τους γείτονες που κλέβουν ενώ εμείς  δια-
πρέπουμε στην αρετή. Το χορτάρι είναι ποιο 
πράσινο απέναντι λένε εδώ στο Καναδά, 
στην Ελλάδα το χορτάρι της αρετής, είναι 
πάντα πιο πράσινο στη δίκια μας πλευρά. 
Αυτάρεσκα?   Αγνοία? η έλλειψη καθρέφτη 
να δούμε τη φάτσα μας? 
Το τελευταίο ίσως. 

απόψεις

Τα αδελφια μας στην Ελλάδα να  ζουν σ ένα φαντασιακό 
κόσμο  με φιλέλληνες και ανθέλληνες, με κακούς 

πολιτικούς και το «κάλο κοσμάκη», με τους γείτονες που 
κλέβουν ενώ εμείς  διαπρέπουμε στην αρετή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ

Δεν κοιτάμε μπροστά γιατί μας φοβίζει το μέλλον και  
ανακουφίζει και μας παρηγορεί το ένδοξο παρελθόν. Οι 
σημερινοί Έλληνες είναι σκλάβοι, εθελόδουλοι μάλιστα, 

σκλάβοι του ένδοξου παρελθοντος και εντρυφούμε σ’ αυτό
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας. Εύχομαι να σας βρίσκω κι αυτήν την εβδομάδα 
καλά κι υγιείς εσάς και τις οικογένειες σας.
Φτάσαμε αισίως στα μέσα Σεπτέμβρη και ο καιρός εξακο-

λουθεί και μας χαμογελάει. Όλοι ετοιμαζόμαστε, μιας κι άρχισαν 
τα σχολεία, για ένα καλό κι εποικοδομητικό χειμώνα. Βλέπουμε 
ότι σιγά-σιγά αρχίζουν οι εκδηλώσεις συλλόγων κι οργανισμών 
και η αγαπημένη σας HELLAS NEWS είναι πάντα εκεί προσκεκλη-
μένη και καλύπτουμε όλα τα ομογενειακά νέα για να τα μεταφέ-
ρουμε στις ελληνικές οικογένειες.
Ξεχωριστή χαρά για εμάς ήταν η επίσκεψη μας και η γνωριμία μας 
με τον νέο Γενικό Πρόξενο Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη, που 
μας έκανε μεγάλη εντύπωση η απλότητα του και ο τρόπος που 
θέλει  διπλωματικά να λειτουργήσει το ελληνικό προξενείο. 
Εγώ προσωπικά τα τελευταία χρόνια προσπαθώ (και αυτό το 
χρόνο θα το κορυφώσω) ώστε να έλθουμε κοντά όλοι όσοι μας 
χωρίζουν μικρά πραγματάκια. Γιατί η παροικία μας έχει απόλυτη 
ανάγκη από ομόνοια και σύμπνοια. Να καταλάβουν, ειδικά οι 
μεγαλύτεροι και οι πιο παλαιοί, ότι το ποτήρι ξεχείλισε, ο κόσμος 
βαρέθηκε και γυρίζει την πλάτη του. Όσοι αισθάνονται κουρασμέ-

νοι (αλλά κι όσοι δεν αισθάνονται) ας μας αδειάσουν την γωνιά και 
να αφήσουν τα ηνία στους μεγάλους οργανισμούς, πιο ειδικά σε 
νέα ελληνόπουλα, να πάρουν την τύχη της ομογένειας στα χέρια 
τους μπας και δούμε καλύτερες μέρες.
Φυσικά, για να μην τα ισοπεδώνω, υπάρχουν Έλληνες κι Ελληνί-
δες που πρόσφεραν οικονομικά, κοινωνικά κι εργασιακά ανεκτί-
μητες υπηρεσίες στον ελληνισμό. Όλοι αυτοί, λοιπόν, πρέπει να 
αναγνωριστούν και να τιμηθούν από τους νέους που αναλαμβά-
νουν διάφορα καθήκοντα κι αν τα βρίσκουν δύσκολα ας του συμ-
βουλεύονται κιόλας. Είναι τιμή όλων.
Εμείς ετοιμαζόμαστε για την πρώτη μας μεγάλη εκδήλωση στις 30 
Νοεμβρίου κι αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε σε 
άλλες σελίδες της εφημερίδος. Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλλη-
νες επιχειρηματίες που όλοι όσοι επικοινωνούμε θέλουν να κατα-
χωρηθούν στις σελίδες του νέου GREEK BUSINESS DIRECTORY, 
που θα κυκλοφορήσει τις γιορτές και θα εντυπωσιάσει. Όσοι 
θέλετε και δεν έχουμε ακόμη επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνή-
στε μας και θα σας επισκεφθούμε. Να είστε καλά μέχρι την επό-
μενη φορά.
Πάμε τώρα στην κοινωνική μας ιστορία.

Ε
ίναι μιά ιστορία που λίγοι τη γνωρίζουν και αφορά 
τους δύο από τους τρεις μεγάλους τενόρους που 
τραγουδώντας μαζί μάγεψαν τον κόσμο. Τον Jose 
Carreras και τον Placido Domingo.

Έστω κι αν δεν έχετε πάει στην Ισπανία, θα πρέπει να 
έχετε ακούσει γιά την αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ 
Καταλανών και Μαδριλένων. Κι αυτό γιατί οι Καταλανοί 
παλεύουν γιά την αυτονομία τους, σε μιά Ισπανία ελεγχό-
μενη από τη Μαδρίτη.
Λοιπόν, ο Placido Domingo είναι Μαδριλένος και ο Jose 
Carreras είναι Καταλανός...
Γιά πολιτικές διαφορές, το 1984, οι δύο τενόροι έγιναν 
εχθροί! Πάντα στις συναυλίες που τους καλούσαν να τρα-
γουδήσουν, σε οποιοδήποτε μέρος της γής, έβαζαν και οι 
δύο στα συμβόλαιά τους σαν όρο απαράβατο, ότι δεν θα 
τραγουδήσουν αν ο αντίπαλος ήταν καλεσμένος!
Το 1988 παρουσιάστηκε στον Carreras ένας εχθρός πολύ 
πιό ισχυρός από τον Domingo. Σε κάποιες εξετάσεις που 
έκανε, διαπιστώθηκε ότι είχε οξεία λεμφοβλαστική λευ-
χαιμία, μιά μορφή καρκίνου του αίματος, με πιθανότητες 
επιβίωσης μία στις δέκα!
Η πάλη ενάντια στον καρκίνο ήταν πολύ δύσκολη. Οι 
μακροχρόνιες θεραπείες, η μεταμόσχευση νωτιαίου μυε-
λού και οι συνεχείς αλλαγές του αίματός του, τον υποχρέ-
ωναν να ταξιδεύει κάθε μήνα στην Αμερική. 
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, του ήταν αδύνατο να δου-
λέψει. Και παρ’ όλο που είχε μιά μεγάλη περιουσία, όλα 

αυτά τα τεράστια έξοδα τον έφεραν σε πολύ δύσκολη 
οικονομική θέση! Όταν πιά δεν είχε άλλα χρήματα, 
κάποιος φίλος του τον πληροφόρησε ότι πρόσφατα δημι-

ουργήθηκε ένα ίδρυμα στη Μαδρίτη, που θεράπευε 
δωρεάν αρρώστους με λευχαιμία.
Χάρη στη φροντίδα του ιδρύματος «Formoza», ο Carreras 
νίκησε την ασθένειά του και άρχισε να ξανατραγουδάει!
Αυτό του έφερε πάλι πολλά κέρδη, όπως άλλωστε του 
άξιζε και αποφάσισε να γίνει δωρητής του ιδρύμα-

τος. Όταν διάβασε το καταστατικό, είδε με έκπληξη ότι 
ιδρυτής και πρόεδρος του ιδρύματος, ήταν ο Placido 
Domingo!!! Γρήγορα ανακάλυψε ότι ο Domingo είχε 
δημιουργήσει αυτό το ίδρυμα γιά να τον βοηθήσει και 
είχε ζητήσει να μην το μάθει ο Carreras και νοιώσει ταπει-
νωμένος, που θα αναγκαζόταν να δεχτεί τη βοήθεια του 
εχθρού του!
Το πιό συγκινητικό όμως, ήταν η συνάντηση αυτών των 
δύο μεγάλων καλλιτεχνών. 
Κατά τη διάρκεια μιάς συναυλίας του Placido Domingo
στη Μαδρίτη, ο Jose Carreras ξάφνιασε τους πάντες.
Διακόπτοντας τη συναυλία, ανέβηκε στη σκηνή, γονά-
τισε ταπεινά μπροστά στα πόδια του «εχθρού» του, του 
ζήτησε συγνώμη και τον ευχαρίστησε δημόσια γιά το 
καλό που του έκανε!
Ο Domingo τον βοήθησε να σηκωθεί και με μιά ζεστή 
αγκαλιά, ξεκίνησαν μιά δυνατή φιλία.
Μετά από καιρό, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον 
Domingo:
«Γιατί δημιουργήσατε το ίδρυμα «Formoza», αφού το 
ξέρατε καλά
ότι εκτός απ’ το ότι θα βοηθούσατε έναν εχθρό σας, θα 
δίνατε τη δυνατότητα σε έναν αντίπαλο να σας ανταγω-
νίζεται»;
Η απάντησή του ήταν σύντομη και καθοριστική:
«ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΣΑΝ ΤΗ ΔΙΚΗ 
ΤΟΥ»!!!

Όταν η ανθρωπιά ξεπερνά την αντιπαλότητα
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The Hellenic Heritage Foundation 
23rd Annual Golf Classic

Tuesday, September 11th, 2018
The Carrying Place Golf & Country Club

The Hellenic Heritage Foundation Annual Golf Classic 
is one of our main fundraising events, generating close 
to two million dollars over the past 23 years.  This 
event could not be the wonderful success it always is 
without the generous and loyal support of our Directors, 
Members, Committee Volunteers and Participants who 
dedicate their time and energy in support of this effort.  
The 23rd Annual Tournament was no exception and is 
a testament to how much can be achieved when our 
community comes together.

With another sold out event we were able to raise over 
$100,000 in Net Funds which will go towards supporting 
the HHF Apollo Project.  This ambitious initiative - whose 
cornerstone has been the establishment of a permanent 
Hellenic Studies Program at the University of Toronto - 
is now focussed on a meaningful plan to significantly 
enhance and improve Greek Language Education for our 
children attending classes within our Greek Schools.

We wish to thank all each and every Sponsor of this event 
for their ongoing trust and generosity as we continue to 
support worthwhile initiatives that make a difference 
within our community and would otherwise not be 
possible through existing channels.  Your contributions 
and support are sincerely appreciated and the Directors 
and Members of the Hellenic Heritage Foundation are 
most grateful to all of you for affording us another 
opportunity to continue our mission.  

To find out how you can get more involved as a new 
Member, please visit our website:  www.hhf.ca 

The Hellenic Heritage Foundation

Το Hellenic Heritage Foundation συγκέντρωσε 
πάνω από $100.000 για το Apollo Project
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στο 23ο ετήσιο Golf Tournament του οργανισμού. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες
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Αφίχθη και ανέλαβε καθήκοντα ο καινούριος Γενικός 
Πρόξενος στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης
Έξοχο βιογραφικό και σημαντική πορεία παρά το νεαρό της ηλικίας του

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Θ. ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χ. ΚΙΕΣΚΟΥ

Ε
ίχαμε την χαρά και την τιμή να βρεθούμε στο ελληνικό 
προξενείο του Τορόντο με σκοπό να γνωρίσουμε και να 
καλωσορίσουμε τον νέο Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλι-
γκούδη. Συναντήσαμε έναν νέο άνθρωπο ο οποίος ήρθε 

να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του και να μπορέσει με τις 
νέες και πιο φρέσκες διπλωματικές ιδέες του να αντιπροσωπεύ-
σει την Ελλάδα μας όσο το δυνατόν καλύτερα σε αυτές τις δύσκο-
λες στιγμές, αλλά κι εμείς να έχουμε έναν άνθρωπο στον οποίο 
μπορούμε να απευθυνθούμε για τα προσωπικά μας θέματα πίσω 
στην πατρίδα μας. 
Θανάσης Κουρτέσης (Θ.Κ.): Κύριε Πρόξενε σας καλωσορί-
ζουμε στο Τορόντο κι εύχομαι κάθε όνειρο σας, μιας και είστε 
νέος διπλωμάτης, να πραγματοποιηθεί κι από εδώ να ακούσουμε 
ότι θα γίνετε κάποια στιγμή πρέσβης και θα συνεχίσετε την διπλω-
ματική σας καριέρα.
Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης (Γ.Π.): Σας ευχαρι-
στώ πολύ κ. Κουρτέση για το πολύ ευγενικό και θερμό σας καλω-
σόρισμα και με μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι σήμερα εδώ στο 
γραφείο μου. Προσβλέπω στην συνεργασία μας και θα ήθελα να 
ξέρατε πως η πόρτα μου θα είναι πάντα ανοικτή για όλα τα θέματα 
που αφορούν την ομογένεια. 
Θ.Κ.: Εδώ στην διασπορά οι ομογενείς δίνουν μεγάλη προσοχή 
στην οικογένεια. Πείτε μας για την λίγα λόγια για εσάς αν είστε 
παντρεμένος κι αν έχετε παιδάκια.
Γ.Π.: Ναι, είμαι παντρεμένος η σύζυγος μου λέγεται Αλεξία 
Μανούσου κι έχουμε τρία κοριτσάκια. Τα πρώτα δύο είναι δίδυμα 
ηλικίας 8 ετών, ξεκίνησαν μάλιστα πριν από λίγες ημέρες την Γ’ 
Δημοτικού και η μικρότερη είναι 2,5 ετών.
Θ.Κ: Να σας ζήσουν και καλή σχολική χρονιά. Πριν έρθετε εδώ 
είχα την τύχη και την τιμή να σας γνωρίσω από έναν και καλό μου 
φίλο και καλό άνθρωπο, ο οποίος τα τελευταία 
χρόνια νομίζω πως δεν έχει αφήσει σημείο στο 
χάρτη που να υπάρχει Έλληνας και να μην έχει 
πάει. Φυσικά μιλάω για τον Υφυπουργό Εξωτε-
ρικών, κ. Τέρενς Νικόλαο Κουίκ. Ήσασταν μαζί 
αρκετά χρόνια και με τι ασχοληθήκατε πριν την 
συνεργασία σας;
Γ.Π.: Πράγματι, τα τελευταία δύο χρόνια στο 
Υπουργείο Εξωτερικών ήμουν τοποθετημένος 
στο γραφείο του Υφυπουργού κι Αρμόδιου για 
Θέματα του Απόδημου Ελληνισμού. Πριν από 
αυτό είχα διατελέσει πέντε χρόνια στο Γενικό μας 
Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη ως δεύτε-
ρος Πρόξενος ασχολούμενος με πολλά θέματα 
αλλά κυρίως με θέματα που αφορούν την μει-
ονότητα μας και το Οικουμενικό μας Πατριαρ-
χείο. Έχω διατελέσει επίσης Αναπληρωτής Διευ-
θυντής/Εκπρόσωπος στην Υπηρεσία Ενημέρω-
σης και Δημόσιας Διπλωματίας στο Υπουργείο 
Εξωτερικών για δύο χρόνια και πριν από αυτό, 
η πρώτη μου κανονική τοποθέτηση -όπως λέμε- 
στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν στο Προξενείο μας στα Σόφια 
της Βουλγαρίας, ως Β’ Γραμματέας κι εκεί ασχολήθηκα κυρίως με 
πολιτικά θέματα. Είχα κι ένα μικρό πέρασμα από την Νέα Υόρκη, 
την μόνιμη αντιπροσωπεία μας, την περίοδο που η χώρα μας ήταν 
να γίνει μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών. Αυτό είναι το επαγγελματικό μου βιογραφικό.
Θ.Κ.: Είναι ένα αρκετά μεγάλο και σημαντικό βιογραφικό για 

το νεαρό της ηλικίας κι εύχομαι να συνεχίσει να εμπλουτίζεται. 
Όλα αυτά τα προξενεία που αναφέρατε είναι πολύ ζωτικά και με 
μεγάλη πολιτική σημασία για την χώρα μας. Οπωσδήποτε μας 
ευχαριστεί το γεγονός πως έχετε καλές σχέσεις με τον Πατριάρχη 
μας στην Κωνσταντινούπολη κι οπωσδήποτε αυτό μπορεί να 
βοηθήσει και στους δεσμούς που έχει εδώ η Μητρόπολη μας με 
την Μητέρα Εκκλησία εκεί πέρα και θα βοηθήσει αν υπάρχουν 
προβλήματα να τα λύνουμε πιο εύκολα και να γίνει μια αερογέ-
φυρα για το ελληνορθόδοξο ποίμνιο. Πιστεύω είμαστε τυχεροί 
που είμαστε ένας λαός που έχει δική του γλώσσα και θρησκεία. Ας 
αλλάξουμε θέμα κι ας επιστρέψουμε στο ότι έχετε, τουλάχιστον 
τα τελευταία δύο χρόνια, ταξιδέψει πολύ ανά τον κόσμο με τον κ. 
Κουίκ. Πως βλέπετε γενικά τον ελληνισμό; Οι Έλληνες της διασπο-

ράς έχουν κάποια «συγγένεια»;
Γ.Π.: Το βέβαιο είναι ότι οι κοινότητες μας παρουσιάζουν μία 
μεγάλη ποικιλία. Ποικιλία και στα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά 
αλλά και στα εσωτερικά τους κι αυτό υπό τη σκιά -αν θέλετε- του 
πρόσφατου κύματος μετανάστευσης από την χώρα μας. Οι ανά-
γκες είναι διαφορετικές, σαφώς, από χώρα σε χώρα. Είναι, όπως 
ξέρετε, επεκφρασμένη η πολιτική του Υπουργείου Εξωτερικών τα 

τελευταία χρόνια και δια στόματος του κ. Κουίκ αυτό το πράγμα 
έχει διατυπωθεί επανειλημμένως, ότι η ομογένεια αυτοργανώ-
νεται. Δηλαδή δεν περιμένει την Ελλάδα να το κάνει αυτό (για την 
οργάνωση). Έχει τους δικούς της ρυθμούς, με ιδιαιτερότητες από 
μέρος σε μέρος όπως είπα προηγουμένως. Η ελληνική πολιτεία 
σέβεται και προσπαθεί να την υποστηρίξει στο μέτρον που μπο-
ρεί. Επιστρέφοντας στην προηγούμενη ερώτηση σας ήθελα να πω 
ότι, ανατρέχοντας στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, αυτή 
είναι η πρώτη μου τοποθέτηση ως Επικεφαλής και αισθάνομαι 
ιδιαίτερα ευτυχής, προνομιούχος θα έλεγα, που αυτό τυγχάνει να 
είναι στον Καναδά όπου έχουμε με ζωντανή και μεγάλη ομογένεια 
κι ειδικά εδώ στο Τορόντο, με βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία. 
Είναι ένα στοιχείο για το οποίο θα προσπαθήσω να επωφεληθώ 
όσον το δυνατόν μπορώ καλύτερα. 
Χριστιάνα Κιέσκου: Καλωσορίσατε κι από εμένα κ. Πρόξενε. 
Εγώ θα ήθελα να μας πείτε με λίγα λόγια τι διαφορετικό πρόκειται 
να συμβεί στο προξενείο μας;
Γ.Π.: Δεν θα έλεγα ότι θα κάνω κάτι πολύ διαφορετικό, αλλά ότι 
θα προσπαθήσω να συνεχίσω και να κάνω ακόμη καλύτερο. Η 
πρώτη μου προτεραιότητα δεν θα είναι άλλη από το να εξυπηρε-
τούμε στο μέτρο των δυνάμεων μας τους Έλληνες πολίτες. Όλοι 
οι προκάτοχοι μου με τους συνεργάτες τους έχουν κάνει εξαιρε-
τική δουλειά και ο κ. Ιωαννίδης τον οποίο διαδέχθηκα, έβαζαν 
τα πράγματα σε μία σειρά όπως πρέπει. Από την πλευρά μου θα 
προσπαθήσω να κάνω το Γενικό Προξενείο όσο πιο πολύ γίνε-
ται φιλικό προς τον πολίτη. Το Προξενείο ως δημόσια αρχή μπο-
ρεί να κάνει μόνο ότι ρητά επιτρέπεται κι αυτό θα συνεχίσουμε 
να κάνουμε. Παρ’ όλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι θα μπορούμε 
να προσφέρουμε σε ένα φιλικό περιβάλλον για το πολίτη. Θέλω, 
επίσης, να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανα-

κοινώσουμε κι επισήμως την λειτουργία μιας πλατ-
φόρμας για ηλεκτρονικό ραντεβού σε πρώτη φάση 
για δύο από τις  δημοφιλείς υπηρεσίες που προσφέ-
ρουμε, οι οποίες είναι η έκδοση του ελληνικού δια-
βατηρίου και η έκδοση βίζας για κατοίκους τρίτων 
χωρών για είσοδο στην χώρα μας. Εάν αυτό πάει 
καλά στην συνέχεια θα επεκταθεί και για τα άλλα 
τμήματα του προξενείου μας. Αυτό σας το λέω σαν 
παράδειγμα των προθέσεων μου.
Θ.Κ.: Κύριε Πρόξενε, σας ευχαριστούμε πολύ για 
την φιλοξενία. Δεν θα θέλαμε να πάρουμε άλλον 
από τον χρόνο σας, θα έχουμε την ευκαιρία να τα 
πούμε πολλές φορές. Η HELLAS NEWS θα είναι 
πάντα κοντά στο έργο σας. Εύχομαι να είστε καλά, 
να περάσετε καλά κι είμαι σίγουρος ότι όταν θα σας 
γνωρίσει όλος ο ελληνισμός, πρώτα ως προσωπι-
κότητα κι ύστερα ως πρόξενο, θα χαρούν που θα 
δουν ότι οι νέοι διπλωμάτες έχουν ένα διαφορετικό 
τρόπο επικοινωνίας που θα πρέπει να σεβόμαστε 
κι όπως είπατε να γίνεται ότι είναι να γίνει πάντα με 
τους νόμους του κράτους. 

Γ.Π.: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουρτέση και σας καλώ μαζί με 
όλον τον ελληνισμό να παρακολουθήσετε την διάλεξη του προ-
σκεκλημένου από το Ελληνικό Προξενείου και Προέδρου του 
Μουσείου της Ακροπόλεως, κ. Δημήτρη Παντερμαλή, στις 2 
Οκτωβρίου στο Royal Ontario Museum (ROM). Αυτές και άλλες 
συνεργασίες, ειδικά με το μουσείο ROM, θα προσπαθήσουμε να 
τις επεκτείνουμε.
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O Δήμαρχος Τορόντο, John Tory, στο National 
Ethnic Press and Media Council of Canada

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Τ
ην Δευτέρα έλαβε χώρα άλ-
λη μία τακτική σύσκεψη των 
NEPMCC με την HELLAS NEWS 
να δίνει το παρών. Ο νυν Δήμαρ-

χος Τορόντο, κ. John Tory, βρέθηκε στην 
τελευταία σύσκεψη του NEPMCC όπου 
ο πρόεδρος, κ. Θωμάς Σάρας, συγκάλε-
σε πριν τις δημαρχιακές εκλογές. Ο Δή-
μαρχος μίλησε για την προεκλογική του 
εκστρατεία και στάθηκε για λίγο στις 
δηλώσεις της αντιπάλου του, κ. Jennifer 
Keesmat. Η Keesmat είναι κατά σύμφω-
να με δήλωση της στα σχέδια του νυν 
Δημάρχου για την πόλη, με το Δήμαρ-
χο να αποκαλύπτει πως πριν την συμ-
μετοχή της στην προεκλογική εκστρα-
τεία στήριζε θερμά το έργο του, έχοντας 
μάλιστα αποδείξεις από προηγούμενες 
δηλώσεις της που έδειχνε ότι πιστεύει 
στην επιτυχία των σχεδίων του. 
Τέλος, ο Δήμαρχος υποστήριξε πως έχει 
άψογες σχέσεις με τη νέα κυβέρνηση 
και πως οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις 
συζητήσεις για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας στου δρόμους του 
Τορόντο. Για άλλη μία φορά, ο πρόε-
δρος, κ. Σάρας, κατάφερε να δώσει την 
ευκαιρία στους δημοσιογράφους, που 
είναι μέλη της οργάνωσης, να συζητή-
σουν τις ανησυχίες τους με οργανωτικά 
στελέχη, όπως είναι ο Δήμαρχος. 
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ 

Έ
χω την τύχη και την τιμή να γνωρίζω τον ΔΙΚΟ ΜΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ από τα πολύ νεανικά του 
χρόνια. Ένας άνθρωπος που η λέξη δουλειά ήταν η 
προτεραιότητα στην ζωή του. Με ό,τι καταπιάστηκε 

είχε πάντα επιτυχία, πάντα μέσα από την σκληρή και τίμια 
δουλειά. Παντρεύτηκε με μια θαυμάσια κοπέλα-ΚΥΡΙΑ κι έ-
κανα 5 απίστευτα καλά κι εργατικά κορίτσια. Έτσι κι αλλιώς, 
το μήλο κάτω από την μηλιά θα πέσει. Σύντομα θα γίνει και 

παππούς.
Τι άλλο, λοιπόν, θα ήθελε από την ζωή του; Με ένα ρεκόρ 
συνεχόμενων εκλογικών επιτυχιών στην πολιτική, με μία 
θαυμάσια οικογένεια, με δραστήριους κι άξιους συνεργά-
τες ο ΤΖΙΜΗΣ διαρκώς τρέχει στον ελληνισμό. Θέλω να το 
τονίσω ιδιαίτερα αυτό γιατί όποιος έχει χτυπήσει την πόρτα 
του, ανεξαρτήτου πολιτικών πεποιθήσεων, και πέρναγε από 
το χέρι του ο ΤΖΙΜΗΣ ήταν πάντα εκεί. ΤΟ ΕΝΝΟΩ ΚΑΙ ΤΟ 

ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΛΑ.
Πρέπει, λοιπόν, ακόμη κι αν δεν είστε στην περιοχή του 
εσείς και μπορείς ένας φίλος, συγγενής κλπ που κατοικεί 
εκεί ΕΛΛΗΝΑΣ ή ΞΕΝΟΣ να ψηφίσουν ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΥ-
ΓΙΑΝΝΗ. Έχουμε ανάγκη και στην Βουλή και στο Δημαρ-
χείο από ΑΞΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ και ο Τζίμης Καρύγιαννης είναι 
πανάξιος.
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ JIM KARYGIANNIS

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ SCARBOROUGH-AGINCOURT
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Το καινούριο
Cosmos Agora
(ΣΤΟ LAWRENCE & WARDEN)

ZHTEI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο

(416) 285-4443

Η μεγάλη εταιρεία τροφίμων

EMPIRE FOODS
ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (WAREHOUSE)
& ΒΟΗΘΟΥΣ ΟΔΗΓΩΝ

(ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ)
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΗΛ ΣΤΟΝ Κ. ΠΗΤΕΡ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

416.571.1472
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

JIMMY THE GREEK
ΣΤΟ SQUARE 1 ΣΤΗ MISSISSAUGA
ZHTAEI ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ

ΓΙΑ COUNTER ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τηλεφωνείστε στην κα Θεοδώρα

905-566-1656 - 905-566-1865

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΝΤΥΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΔΩ ΚΑΙ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ – ΣΤΟΛΕΣ – ΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΖΗΤΑΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ

 || ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ||

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΓΙΑ ta ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΤΙΜ
416-930-0772

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΟ RICHMOND HILL & SCARBOROUGH
ZHTEI

ΔΑΣΚΑΛΕΣ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Οι ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στο

647-300-5656
ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ 19+
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ MASSAGE

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΕΣ
ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΟΝΟ ΜΕ E-MAIL
Dimitripap2009@hotmail.com

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΩΣ VW, AUDI, TMP SUPPLIES, HONDS 

CENTER, MIGATO SHOES 
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΗΛ ΣΤΗΝ κα ΔΗΜΗΤΡΑ
647-949-5473
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας το 1966, έμοιαζε κάπως έτσι…

Έδεσσα 1919

Τα ταξί το ’50 στην Αθήνα

Άμαξα μπαίνοντας σε κατοικία στην Βασιλίσσης Σοφίας 
το 1908

Το σινεμά Rivoli στην Σοφοκλέους το 1961

Στην χιονισμένη Κυψέλη περνά ένα από τα πρώτα ιταλικά τραμΟ Καρνάβαλος πρωτοεμφανίζεται στην Αθήνα το 1899

H Λεωφόρος Κηφισιάς φωτογραφημένη μεταξύ 1925 & 1935 Σπάνια λήψη με 
όλα τα κτήρια που υπήρχαν σε αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα με πρόσοψη 

στην σημερινή Βασ. Σοφίας

Ο Λυκαβηττός από το Κολωνάκι το 1900

Αποχρώσεις της σύγχρονης Αθήνας εμφανίζονται γύρω στο 1862, όταν 
τα σπίτια άρχισαν να χτίζονται έξω από την πόλη 
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Μ
ε την αποστολή των πρώτων επιχειρη-
ματικών ομάδων του Προγράμματος Νε-
ανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότη-
τας egg - enter•grow•go στον Καναδά, 

έγινε το  πρώτο μεγάλο βήμα στην υλοποίηση της 
σημαντικής, πενταετούς συμφωνίας, που εξασφάλι-
σε η Eurobank με το διεθνούς κύρους πανεπιστήμιο 
Ryerson University για την ενίσχυση της ελληνικής νε-
ανικής, καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Τρεις πολλά υποσχόμενες ομάδες του egg, η 
VesselBot που αποτελεί μια διαδικτυακή πλατ-
φόρμα ναύλωσης πλοίων εμπορικής ναυτιλίας, η 
Cloudpharm με πεδίο δράσης τις βιομηχανίες φαρ-
μάκων, τροφίμων & καλλυντικών και η Exit Bee στον 
κλάδο της online διαφήμισης, θα διερευνήσουν 
νέες οδούς δικτύωσης και ανάπτυξης αξιοποιώντας 
την ισχυρή τεχνογνωσία που διαθέτει το Ryerson 
University, με έδρα τον Καναδά, αλλά και τις δυνατό-
τητες του καναδικού συστήματος start - up.

Στο επίκεντρο της πενταετούς συμφωνίας βρίσκε-
ται η  ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της Eurobank 
και του DMZ, του επιχειρηματικού επιταχυντή για 

νεοφυείς επιχειρήσεις, που αποτελεί μονάδα του 
Ryerson University. Στα οκτώ χρόνια λειτουργίας του 
έχει κατακτήσει -στην κατηγορία του- την κορυφή 
της παγκόσμιας κατάταξης*. Από το 2010 που ιδρύ-
θηκε έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερες από 350 
εταιρείες start – up οι οποίες άντλησαν $477,2 εκατ. 
σε seed funding και έχουν συμβάλει στη δημιουργία 
περισσότερων από 3.300 θέσεων απασχόλησης.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της 
Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου δήλωσε: «Σε μια 
καθοριστική συγκυρία για την δυναμική και διατη-
ρήσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, προ-
τεραιότητα πρέπει να είναι η στήριξη νέων, ταλα-
ντούχων, ικανών επιστημόνων και επιχειρηματιών. 
Με τα κατάλληλα εφόδια και κίνητρα μπορούν να 
συμβάλλουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικο-
νομίας και στη μετατροπή του brain drain  σε brain 
gain. Η δημιουργία ευκαιριών σε υγιείς επιχειρηματι-
κές δυνάμεις στο ξεκίνημά τους, αποτελεί σημαντικό 
στρατηγικό πυλώνα για τη Eurobank που, με ναυ-
αρχίδα το egg, επενδύει, συστηματικά τα τελευταία 
χρόνια, στη νεανική καινοτόμο επιχειρηματικότητα. 
Σήμερα, τρεις ομάδες του egg αξιοποιούν μια αξιό-

λογη ευκαιρία ταξιδεύοντας στον Καναδά, στο πλαί-
σιο της συμφωνίας που εξασφάλισε η Eurobank με 
το Ryerson University. Πρόκειται για το πρώτο βήμα, 
ενός πολλά υποσχόμενου προγράμματος που προσ-
δοκούμε να προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις 
εφόδια, τεχνογνωσία και διεθνή δικτύωση συμβάλ-
λοντας στην επιχειρηματική τους μετεξέλιξη».

Η επίσκεψη των τριών ομάδων στον Καναδά και η 
δυνατότητα συμμετοχής και mentoring στο DMZ, 
είναι η αφετηρία από μια σειρά ενεργειών, στο πλαί-
σιο του πρώτου πυλώνα της συμφωνίας, που θα 
συνεχισθεί την άνοιξη του 2019 με έναν επόμενο 
κύκλο ομάδων. 
Ο δεύτερος πυλώνας που αναπτύσσεται σταδιακά, 
αφορά στη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα 
e – learning του Ryerson University σε στελέχη του 
Ομίλου Eurobank, σε νέους Έλληνες επιχειρηματίες 
από το περιβάλλον του egg και στο πλαίσιο άλλων 
δράσεων της Eurobank. 
***
* Σύμφωνα με την κατάταξη της UBI Global μεταξύ 
επωαστηρίων νέων επιχειρήσεων τα οποία τελούν 
υπό τη διαχείριση πανεπιστημίων._

ΑΘΗΝΑ, 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στον Καναδά οι τρεις πρώτες ομάδες του egg - 
Υλοποιείται η συμφωνία Eurobank – Ryerson University
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Μ
ια ομάδα περιβαλλοντικής υπεράσπισης καταθέτοντας μήνυση προσπαθεί να στα-ματήσει 
το σχέδιο της κυβέρνησης του Οντάριο για την κατάργηση του καθεστώτος κεφαλαιοποίη-
σης και εμπορίας της επαρχίας, υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη διαβου-λεύσεων σχετικά με 
το θέμα παραβιάζει τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το νόμο. Στην καταγγελία της η 

Greenpeace Canada αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ και η Προοδευτική Συντηρητική κυβέρ-
νησή του δεν κατάφεραν να συμ-βουλευτούν το κοινό σχετικά τον κανονισμό που θέλουν να περάσουν, 
με τον οποίο τερματίζεται το όριο και το εμπόριο του Οντάριο, αλλά και για ένα νομοσχέδιο που θα άλλαζε 
το νομοθετικό καθεστώς της επαρχίας για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Ο οργανισμός υ-
ποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο για το περιβάλλον, μια νομο-θεσία που είναι μοναδική για το Οντάριο, ανα-
φέρει ότι οι κάτοικοι της επαρχίας έχουν το δικαίωμα σε μια διαδικασία διαβούλευσης 30 ημερών σχετικά 
με περιβαλλοντικά ση-μαντικούς κανονισμούς και την νομοθεσία. Στην αίτησή του για δικαστικό έλεγχο, 
ορ-γανισμός ισχυρίζεται ότι η απόφαση της επαρχίας να παρακάμψει την υποχρεωτική ει-δοποίηση και η 
διαβούλευση ήταν παράλογη και εσφαλμένη, διαδικαστικά άδικη και ως εκ τούτου παράνομη.

Ο 
Justin Trudeau με δηλώσεις του 
έκανε σαφές την πρόθεση του να 
μην παρέμβει στη στην απόφαση 
της κυβέρνησης του Οντάριο που 

θέλει τη μείωση του μεγέθους του δημοτικού 
συμβουλίου του Τορόντο, παρόλο που αυτή 
κρίθηκε αντισυνταγματική. Ο Trudeau είπε ό-
τι αυτός και η κυβέρνησή του είναι σταθεροί 
υποστηρικτές και υπερα-σπιστές του Χάρτη 
των Δικαιωμάτων και Ελευθεριών του Κα-

ναδά, επειδή παρέχει μια σειρά εγγυήσεων 
που οι Καναδοί εκτιμούν και αναγνωρίζουν 
ως θεμελιώδεις διασφα-λίσεις. «Δεν θα στα-
θώ στη συζήτηση σχετικά με το πόσο μεγά-
λο θα πρέπει να είναι το δημοτικό συμβούλιο 
του Τορόντο», δήλωσε ο Trudeau κατά τη δι-
άρκεια εκδήλωσης στο Winnipeg. «Θα σε-
βαστούμε και θα επιτρέψουμε στους κατοί-
κους του Οντάριο να κρί-νουν αν η κυβέρνη-
σή τους κάνει κάτι καλό ή όχι».

Χ
ιλιάδες Καναδοί που βρίσκονται 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-
κής και στην Νοτιοανα-τολική Α-
σία θα βρεθούν αντιμέτωποι με 

τις ακραίες καιρικές συνθήκες που πρό-
κειται να πλήξουν τις περιοχές αυτές. Περί-
που 440 καναδοί έχουν εγγραφεί σε περι-
οχές που αναμένεται να επηρεαστούν από 
τον τυφώνα Φλωρεντία, ενώ 3.446 Κανα-
δοί έχουν εγ-γραφεί σε περιοχές που ανα-
μένεται να επηρεαστούν από τον τυφώνα 
Mangkhut. Επι-πλέον, 149 Καναδοί έχουν 
εγγραφεί σε περιοχές που η τροπική θύελ-
λα Isaac θα μπο-ρούσε να επηρεάσει. Οι 
Παγκόσμιες Υποθέσεις Καναδά σημείω-
σαν ότι η εγγραφή είναι προαιρετική, επο-
μένως οι αριθμοί είναι μόνο εκτιμήσεις. Το 
τμήμα δηλώνει ότι είναι έτοι-μο να παρά-
σχει προξενική βοήθεια στους Καναδούς, 
αν χρειαστεί, και θα πρέπει να αποφευ-
χθεί το ταξίδι στην ανατολική ακτή των Η-
ΠΑ, ιδίως από το Edisto Beach στη Νό-τια 
Καρολίνα μέχρι το Duck, N.C. Δεν είναι α-
κόμα σίγουρο για το πού ακριβώς θα φτά-
σει ο τυφώνας Φλωρεντία, αλλά αναμένε-
ται ότι θα καλύψει τη γραμμή της Βόρειας 
Κα-ρολίνας και της Νότιας Καρολίνας.

O Trudeau δηλώνει απογοητευμένος 
από την συνταγματική παράβαση του 
Ford, αλλά δεν θα παρέμβει

Global Affairs Canada: Χιλιάδες Καναδοί στο 
έλεος των καιρικών φαινομένων

Παραμορφωμένος άνδρας 
δέχθηκε την πρώτη μεταμόσχευση 

προσώπου από τον Καναδά

Ο
ι χειρουργοί στο νοσοκομείο 
Maisonneuve-Rosemont του 
Μόντρεαλ ανακοίνωσαν την 
Τετάρτη ότι εκτέλεσαν με επι-

τυχία μεταμόσχευση προσώπου, δίνο-
ντας σε έναν ά-σχημα παραμορφω-
μένο άνδρα από το Κεμπέκ μια δεύ-
τερη ευκαιρία. Η πολύπλοκη κι επικίν-
δυνη εγχείρηση διήρκησε 30 ώρες. Ο 
Maurice Desjardins στα 64 έτη του χαρα-
κτη-ρίστηκε ως ο γηραιότερος αποδέ-
κτης μιας τέτοιας μεταμόσχευσης στον 
κόσμο. Μια ομάδα με επικεφαλής τον 
πλαστικό χειρουργό Δρ. Daniel Borsuk 
ήταν μέρος της πρώ-της καναδικής προ-
σπάθειας για τέτοια χειρουργική επέμ-
βαση, η οποία έχει διεξαχθεί πε-ρί-
που 40 φορές σε όλο τον κόσμο από 
το 2005. Ο Borsuk είπε ότι δεν υπήρχε 
άλλη επι-λογή για τον Desjardins, ο 
οποίος ζούσε σε συνεχή πόνο και απο-
μόνωση, καθώς μετά από το ατύχημα 
στο κυνήγι το 2011 είχε μείνει χωρίς τη 
γνάθο, τη μύτη και τα δόντια του.

Η Greenpeace καταγγέλλει την κυβέρνηση του 
Οντάριο για ακύρωση του κεφαλαίου του εμπορίου
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Ellie-Jean Coffey:
Αντέχετε τις συγκινήσεις;

Η Ellie-Jean Coffey 
είναι μόλις 22 
ετών και λατρεύει 
το σέρφινγκ. Η 
όμορφη Αυστραλέζα 
ξεχωρίζει για τις 
επιδόσεις της στο 
θαλάσσιο σπορ 
αλλά και για τις 
φωτογραφίες της 
με μπικίνι που 
δεν σταματάει 
να ανεβάζει στις 
φωτογραφίες της στο 
Instagram.

Δεν της αρέσει να 
ποζάρει μόνη για 
αυτό και συνήθως 
φωτογραφίζεται 
παρέα με τις αδερφές 
της, τις φίλες της 
ή τα σκυλάκια που 
υπεραγαπά.
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Ο 
Δ η μ ή -
τρης Α-
λ ε ξ ά ν -
δρου μι-

λά ανοιχτά πρώτη 
φορά για τη σχέση 
του με την Μαρία 
Καλάβρια. Ο Δημή-
τρης Αλεξάνδρου 
είπε στον Στέφανο 
Κωνσταντινίδη και 
στην εκπομπή «Στη 
φωλιά των Κου 
Κου» για την αγα-
πημένη του: «Προ-
φανώς ενοχλεί τη 
Μαρία το φλερτ 
που δέχομαι από 
άλλες γυναίκες, αλ-
λά προσπαθώ κι ε-
γώ για το καλύτερο. 
Θεωρώ ότι με τις κι-
νήσεις μου δείχνω 
πώς θέλω να αλλά-
ξω τη ζωή μου. Ί-
σως μένει σ’ αυτό 
και ποντάρω σ’ αυ-
τό...»

Η πιο καυτή 

Ελληνίδα 

χορεύτρια! 

Αγαλματιένιο είναι το κορμί 
της Ελένης Ματζουράνη. Η 
καυτή μελαχρινή θεά είναι 
ικανή να ζαλίσει κάθε άντρα 
με την ομορφιά της και το 
απίθανο κορμί της. Δεν είναι 
τυχαίο πως είναι από τις πιο 
γνωστές γυναίκες στη χώρα 
μας έχοντας μεγάλο αριθμό 
θαυμαστών.

Οι νιόπαντροι 

διασκέδασαν στον 

Αργυρό

Ο Μιχάλης Σηφάκης και η 
Όλγα Στεφανίδη διασκέδασαν 
στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ο 
φωτογραφικός μας φακός, 
απαθανάτισε το νιόπαντρο 
ζευγάρι πιασμένο χέρι- χέρι 
και με το χαμόγελο στα χείλη. 
Ο γάμος τους πηγαίνει και μας 
το αποδεικνύουν. Άλλωστε, 
είναι νιόπαντροι και ερωτευ-
μένοι και έχουν κάθε λόγο να 
δείχνουν την ευτυχία τους.

Αν έχεις Instagram, πρέπει 
να την ακολουθήσεις (αν δεν 
το κάνεις ήδη) και το μόνο 
σίγουρο είναι πως σε κάθε 
φωτογραφία της θα πατάς 
like.
Ο λόγος για την «καυτή» 
Μαριάννα Καλλέργη. Κάποιες 
φορές λένε πως μια εικόνα 
ισούται με χίλιες λέξεις.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μιλάει 
ανοιχτά για τη σχέση του

Οι Αθηναίοι απαιτούν: Φέρτε 
την Ιωάννα στην πρωτεύουσα!

Αυτό είναι το 

κορυφαίο… μπούστο 

στην Ελλάδα

Έ
να ασπρόμαυρο μπικίνι που τόνιζε 
τις καμπύλες της επέλεξε η Σοφία 
Φυρού για να κάνει βόλτα σε παρα-
λία της Μυκόνου.

Η κοπέλα που οδηγούσε το αυτοκίνητο με 
συνοδητό τον Ηλία Βρεττό σ το ατύχημα 
της Καθαρής Δευτέρας του 2018 που προ-

κάλεσε το σοβαρό τραυματισμό του τρα-
γουδιστή, μετά τη βόλτα της το έριξε στις 
selfies.

Αφού τράβηξε τ ις πρώτες φωτογραφίες 
μόνη της, στη συνέχεια ζήτησε τη βοήθεια 
μιας φίλης της προκειμένου να τραβήξει 
και άλλα καρέ.

«Φωτιά» η Σοφία Φυρού στη 
Μύκονο με το μπικίνι της 

Α
ν έχεις λογα-
ριασμό σ το 
Instagram σί-
γουρα κάπου 

θα την έχει πάρει το μά-
τι σου. Αν στην τηλεόρα-
σή σου «πιάνεις» ΚΡΗΤΗ 
TV, θα την έχεις θαυμά-
σει στην οθόνη σου, ενώ 
αν μένεις στο πανέμορ-
φο νησί θα την έχεις βά-
λει στην καρδιά σου.

Πολλοί την έχουν χαρα-
κτηρίσει ως «Ελένη Μενε-
γάκη της Κρήτης». Εμείς 
απλά θα πούμε πως είναι 
ένα φρέσκο και εντυπω-
σιακό πρόσωπο στην 
ελληνική τηλεόραση 
και ονομάζεται Ιωάννα 
Μαλέσκου!

Η ξανθιά καλλονή βρί-
σκεται στο χώρο της κρη-
τικής τηλεόρασης εδώ 
και μερικά χρόνια, κάνο-
ντας εκπομπές με επιτυχία 
και έχει μπει για τα καλά 
στα… σπίτια των κατοί-
κων του νησιού.
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Ξ
έρει το δυνατό της 
σημείο και για το 
λόγο αυτό τα δείχνει 
στους άνδρες.

Το πρώτο πράγμα που κοι-
τάει ένας άνδρας στις γυναί-
κες ύστερα από έρευνες 
είναι το στήθος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
αναλώνονται βέβαια και στα 
άλλα μέρη του γυναικείου 
σώματος. Η Γκρέισι Λούις 
έχει ως προτέρημα τα οπί-
σθιά της και έχει κάθε δίκιο 
για αυτό.

Ο 
ρ ό λ ο ς  τ ο υ 
σ το Game of 
Thrones θα τον 
«σ τοιχ ιώνε ι» 

για πάντα. Είναι άλλω-
στε ο ρόλος που τον έκα-
νε γνωστό στο κοινό πα-
γκοσμίως, του έδωσε την 
αναγνώριση που έχει τώ-
ρα και φυσικά του άνοιξε 
και πόρτες στον χώρο του 
θεάματος. Ο Kit Harington 
βρέθηκε στα TIFF 2018 και 
φυσικά δεν θα μπορού-
σε να μην μιλήσει για το 
τέλος της σειράς Game of 
thrones που το τηλεοπτι-
κό κοινό περιμένει πώς και 
πώς να δει στην μικρή ο-
θόνη. Όλοι οι ηθοποιοί λέ-
νε ότι θα είναι συνταρακτι-
κό κι εμείς μετά από τις δη-
λώσεις του έχουμε όλο και 
πιο πολλές απορίες για το 
τι θα συμβεί.

Kit Harington: Τι είπε για το 
τέλος του Game of Thrones;

Η 
Ros anna 
Arkle εί-
ναι μία ό-
μορφη… 

μοντέλα από την Αυ-
στραλία, η οποία α-
ποφάσισε να κάνει… 
καριέρα μέσα από το 
Instagram. Τα απί-
στευτα προσόντα της 
αλλά κυρίως οι καυ-
τές φωτογραφίες που 
ανεβάζει, την έχουν 
μετατρέψει σε μία α-
πό τις πιο ποθητές γυ-
ναίκες στον πλανήτη. 
Η Rosanna Arkle είναι 
μία όμορφη… μοντέ-
λα από την Αυστραλία, 
η οποία αποφάσισε να 
κάνει… καριέρα μέσα α-
πό το Instagram. Τα απί-
στευτα προσόντα της αλ-
λά κυρίως οι καυτές φω-
τογραφίες που ανεβάζει, 
την έχουν μετατρέψει σε 
μία από τις πιο ποθητές 
γυναίκες στον πλανήτη.

H Gracie Lewis είναι περίφανη για 
τα οπίσθιά της

Kelly Gale: 
Ένας άγγελος που…κολάζει !! 

Η 
Kelly Gale είναι ένα εντυπω-
σιακό μοντέλο και πέρασε τα 
παιδικά της χρόνια στο Γκέτε-
μποργκ της Σουηδίας.

 Ο πατέρας της κατάγεται από την 
Αυστραλία και η μητέρα της από την 
Ινδία. Όταν ήταν μόλις δεκατεσσά-

ρων ετών, έκανε το ντεμπούτο της στο 
μόντελινγκ για την μάρκα ειδών ένδυ-
σης H&M.

Η 21χρονη είναι αγγελάκι της Victoria’s 
Secret και έχει φωτογραφηθεί για διά-
σημα περιοδικά όπως το Elle και η 
Vogue.

Το ξανθό που διέλυσε το 
Instagram
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Μέσα σε βαλκανική ατμόσφαιρα, 
μπάντες με χάλκινα, έντονες γεύσεις 
και καλές τέχνες ζωηρεύουν την 
καταχνιά με χαμόγελα, χρώματα και 
μουσικές.

Ή 
όραση έχει προσαρμοστεί στις 
τοπικές συνθήκες ή η ομίχλη έχει 
μπει και στο καφενείο Διεθνές. Το 
σινιάκι, το τοπικό σύννεφο που 

κατακάθεται μέσα στη γούβα της Φλώρι-
νας τον χειμώνα, ήρθε και πάλι για να μεί-
νει. Προσωπικά, δεν μπορώ να τη φανταστώ 
χωρίς αυτό. Με ήλιο είναι μια άλλη πόλη. Η 
ομίχλη καθορίζει τη Φλώρινα. Τη μνημειώ-
δη ατμόσφαιρά της, που διαχρονικά εμπνέ-
ει και γεννά καλλιτέχνες. Μέσα στο μυστη-
ριώδες πέπλο της γίνονται όλα. Οι πρωινοί 
περίπατοι των γηραιότερων στον ποταμό 
Σακουλέβα – ασαφείς φιγούρες με τραγιά-
σκες που στρίβουν στα στενά σαν συνωμό-
τες. Τα ψώνια στην ιστορική Αγορά. Το μπά-
σκετ και τα άλματα με σκέιτ των πιτσιρικά-
δων στο Νέο Δημοτικό Πάρκο – τους βλέπεις 
και δεν τους βλέπεις. Σε βλέπουν και δεν σε 
βλέπουν. «Δεν είναι τίποτα, τη συνηθίζεις», 
μου λέει ένας παππούς που παίζει μπουρλότ 
με τους φίλους του στο καφενείο, το οποίο 
στεγάζεται στο ισόγειο του ιστορικού ξενο-
δοχείου Διεθνές. Τα τζάμια στη Φλώρινα ι-
δρώνουν πλάι σε σόμπες και τζάκια που μέ-
νουν αναμμένα κάμποσους μήνες. «Και το 
κρύο το μαθαίνεις», συμπληρώνει, καθώς 
με βλέπει κολλημένη στην ξυλόσομπα. -24 
βαθμοί έξω. Καλά είναι εδώ, ανάμεσα στα 
αποκόμματα και τις φωτογραφίες που θυμί-
ζουν πως αυτό ήταν το στέκι του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου, ανάμεσα στα κάδρα και τον 
ωραίο καθρέφτη που είναι στην ίδια θέση 
80 χρόνια τώρα και βάλε. «Μου ’χουν ζητή-
σει αμέτρητες φορές να τον πουλήσω, αλλά 
δεν το σκέφτηκα καν. Κάποτε μου έδιναν έ-
να διαμέρισμα στη Σκιάθο για να τους δώσω 
τον καθρέφτη!» μου λέει ο ιδιοκτήτης Γιώρ-
γος Βελλιάνης. Ο γιος του ο Δαμιανός έχει α-
ναλάβει τώρα να κρατάει ζωντανό το πέρα-
σμα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου.
Σε αυτόν τον δρόμο βρίσκονται και κάποια 
από τα πιο όμορφα κτίρια της πόλης. Τα 
υπόλοιπα βρίσκονται κατά μήκος του ποτα-
μού Σακουλέβα, στη διαχρονική περα-
ντζάδα της Φλώρινας, στον ωραιότερο περί-
πατο. Σπίτια μακεδονίτικα, παραδοσιακά 
(αποκαλούνται οθωμανικά), νεοκλασικά και 
τα περίφημα εκλεκτικιστικά του Μεσοπο-
λέμου, τα οποία ενσωματώνουν στοιχεία 
από διάφορες τάσεις, γι’ αυτό και καθένα 
από αυτά είναι μοναδικό. Εδώ γύρισε σκη-
νές ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, εδώ συσσω-
ρεύεται όλη η γοητεία της πόλης, η βαλκα-
νική αύρα της. Να βαδίζεις νύχτα μέσα στη 
μυστηριακή ατμόσφαιρα της ομίχλης, που 
γίνεται πορτοκαλί από τους φανοστάτες, με 
το τοπίο να αντικατοπτρίζεται στο ποτάμι, 
όταν δεν είναι παγωμένο βέβαια. Να βλέπεις 
τα παλιά σπίτια άλλοτε ρημαγμένα κι άλλοτε 
με φωτισμένα παράθυρα. Ελπίδα υπάρχει 
πάντως: ο αρχιτέκτονας Αχιλλέας Στόιος 
έκανε μελέτες αποκατάστασης και όλοι ελπί-
ζουν σε θετικές εξελίξεις.

Ενδιαφέρων είναι και ο συμβολισμός που 
μεταφέρει το ποτάμι. Ο δρόμος στη μία 
όχθη του ονομάζεται Ελευθερίας και στην 
άλλη Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντι-
ώτη. Τα δύο άκρα που για χρόνια δίχαζαν τη 
Φλώρινα. Ο γέροντας Αυγουστίνος έμεινε 
στην ιστορία με τις αυστηρές αρχές του, 
που για κάποιους διαφύλασσαν τα τοπικά 
ήθη, αλλά και με τους αφορισμούς του στη 
«φιλελεύθερη» προοδευτική κοινότητα που 
ανέκαθεν αποτελούσε ισχυρό πυρήνα στην 
πόλη. Διασημότερος αφορισμός ήταν εκεί-
νος του Αγγελόπουλου και όλου του κινη-
ματογραφικού καστ, που είχε συμμετάσχει 
στην ταινία «Το μετέωρο βήμα του πελαρ-
γού». Τα χρόνια πέρασαν, και οι δύο έφυγαν 
από τη ζωή, αλλά οι μνήμες καλά κρατούν. Ο 
σκηνοθέτης φρόντισε να μεταφέρει συμβο-
λικά την ιστορία στο «Βλέμμα του Οδυσσέα» 
και ο γέροντας Αυγουστίνος να υπενθυμί-
ζει τις συντηρητικές θέσεις του με τον 30 μ. 
σταυρό που έστησε στον λόφο του Αγίου 
Παντελεήμονα και είναι ορατός από παντού. 
Οπως και να ’χει, ο σαραντάλεπτος περίπα-
τος έως εκεί πάνω, μέσα από το καταφύγιο 
θηραμάτων, και η θέα στην πόλη αξίζουν.

Χρώμα στη συννεφιά
Ομίχλη, παγωνιά, συντηρητική κοινωνία, 
νευραλγική θέση στα διαχρονικά ταραγ-
μένα Βαλκάνια, στα σύνορα με την Αλβα-
νία και την ΠΓΔΜ. Ενα διαρκές πηγαινέλα 
των λαών, ανακάτεμα γλωσσών και συνη-
θειών. Πριν από τους Βαλκανικούς Πολέ-
μους η Φλώρινα ήταν ισχυρό διαμετακο-
μιστικό κέντρο –αναφέρεται ότι είχε 45 
χάνια– δίπλα ακριβώς στο κοσμοπολίτικο 
εμπορικό τρίγωνο Θεσσαλονίκης-Μονα-
στηριού (σημερινή Μπίτολα)-Κορυτσάς. 
Ολα αυτά καθόρισαν την προσωπικότητά 
της. Λες και η μουντάδα του κλίματος και 
η εσωστρέφεια που έφεραν οι πόλεμοι 
αντιμετωπίστηκαν με χρώμα και δημιουρ-
γία. Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί που η τέχνη 
ήκμασε τόσο στη Φλώρινα; Ζωγράφοι, γλύ-
πτες, χαράκτες, ονόματα μεγάλα σαν του 
Δημήτρη Καλαμάρα, του Νίκου Δογούλη, 
του Στερίκα Κούλη διέπρεψαν ξεπερνώντας 

τα τοπικά όρια.
«Σίγουρα έχουν συμβάλει σ’ αυτή την ανά-
πτυξη οι ιστορικές συγκυρίες και o συντη-
ρητισμός που υπήρχε για πολλά χρόνια, 
όπως και το φως του τόπου και η πλού-
σια φύση του. Ωστόσο ας μην ξεχνάμε ότι 
ο νομός εποικίστηκε τον 19ο αιώνα από 
Ηπειρώτες χτιστάδες, αγιογράφους, ξυλο-
γλύπτες. Οι πρώτοι καλλιτέχνες αυτοί 
ήταν», μου λέει ο ζωγράφος Νίκος Ταμου-
τσέλης, ένας από τους περίπου 40 καλλιτέ-
χνες που δημιουργούν σήμερα στη Φλώ-
ρινα και διατηρεί, μαζί με τον πατέρα του 
Βαγγέλη Ταμουτσέλη, επισκέψιμο ατελιέ. 
Υπάρχει ακόμα το Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης –δυστυχώς υπολειτουργεί εξαιτίας 
των δυσκολιών της εποχής– και κυρίως 
η Σχολή Καλών Τεχνών η οποία... οργιά-
ζει δημιουργικά. Γύρω στους 60 σπουδα-
στές φιλοτεχνούν στην πόλη κι αν πέσεις σε 
εποχή πτυχιακών, τους βλέπεις να ζωγρα-
φίζουν υπαίθρια, ενώ τα έργα τους εκτίθε-
νται σε διάφορους χώρους του κέντρου. 
Με τμήματα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυ-
πτικής και εφαρμοσμένων τεχνών και εξαι-
ρετικούς, δραστήριους καθηγητές, το έργο 
της σχολής και η ζωντάνια που προσφέρει 
στην πόλη είναι υπερπολύτιμα.
Η Φλώρινα, βέβαια, είναι γενικά ζωντανή 
και δραστήρια πόλη. Παύλου Μελά και 
πλατεία Μόδη είναι γεμάτες από μπαράκια 
και φοιτητές, ενώ η σύγχρονη πιάτσα έχει 
επεκταθεί έως την Αγορά.
Τα παιδιά μπαίνουν από μικρά στις τέχνες 
και στις δράσεις. Χάρη και στον Φιλεκπαι-
δευτικό Σύλλογο του Αριστοτέλη, στην πλα-
τεία Ηρώων, που λειτουργεί από το 1941 
με τμήματα χορού, ζωγραφικής, θεάτρου, 
σκακιού κ.λπ., ενώ πλέον στεγάζει και την 
Πινακοθήκη Φλωρινιωτών καλλιτεχνών.
Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά 
σκι, χάρη στη γειτνίαση της πόλης με το 
χιονοδρομικό κέντρο Πισοδερίου, αλλά 
και ξιφασκία, άθλημα στο οποίο η Φλώ-
ρινα έχει μεγάλη ιστορία. Αριθμεί δεκάδες 
πρωταθλητές, περίπου 100 ενηλίκους και 
γύρω στα 120 παιδιά, οι οποίοι προπο-
νούνται στο υπερσύγχρονο προπονητικό 

κέντρο του Ομίλου Ξιφασκίας Φλώρινας 
(oxif.gr), και προπονητές που έχουν αφιε-
ρώσει τη ζωή τους για να μεταφέρουν την 
ομορφιά του αθλήματος, όπως ο Πέτρος 
Τσόκας και ο Λεωνίδας Καλυβιάνος. «Η 
ξιφασκία ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία 
του Φλωρινιώτη», μου λέει ο πανελληνι-
ονίκης και βαλκανιονίκης Πέτρος Τσόκας 
– και μάλλον εννοεί ότι οι Φλωρινιώτες τα 
κερδίζουν όλα με το σπαθί τους.
Μ’ αυτά και μ’ εκείνα καταλαβαίνεις πως 
στη Φλώρινα δεν έρχεσαι για τα αξιοθέ-
ατα (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και 
το αρχαιολογικό μουσείο), έρχεσαι για τα 
βιώματα. Οι Φλωρινιώτες διατηρούν τα 
έθιμά τους, σκορπούν την υπέροχη ευχή 
«καλή ευκολία», πίνουν εξαιρετικό τσί-
πουρο, τρώνε πολύχρωμα και έντονα για 
να αντιμετωπίσουν λες την παγωνιά. Αν 
κάνετε μια βόλτα στην 100 χρόνων Αγορά 
της μεταξύ των οδών Φιλίππου, Μόδη 
και Χάσου, κάθε Τετάρτη και Σάββατο, θα 
τα χάσετε από τα χρώματα και την πολυ-
κοσμία. Θα καθίσετε στο καφενείο του 
Νάσου με τις υπέροχες τοιχογραφίες του 
Μανώλη Πολυμέρη, στο ταπεινό μεζεδο-
πωλείο του Πολατίδη ή στα σύγχρονα τσι-
πουράδικα της στοάς Σπυράκη. Θα γευ-
τείτε πιπεριές Φλωρίνης σε όλες τις μορ-
φές, σε πίτες, σε αλλαντικά, σε τουρσί. Θα 
δοκιμάσετε πολίτικη σαλάτα και κεμπάπι 
με κρεμμύδι βουτηγμένο στο μπούκοβο. 
Κι αν είστε τυχεροί, θα ακούσετε και τον 
μοναδικό ήχο της: τα περίφημα χάλκινα, 
την ψυχή της Φλώρινας και της Δυτικής 
Μακεδονίας γενικότερα, από την εξαιρε-
τική Φιλαρμονική του Δήμου ή από μπά-
ντες όπως αυτή των αδελφών Βαλκάνη. Κι 
αν πετύχετε κάποια παρέα με τρομπέτες 
και κλαρίνα σε κάποιο γλέντι ή στον δρόμο 
να περιφέρεται παίζοντας, αφήστε τον 
συγκινητικό, πολυπολιτισμικό ήχο να σας 
συνεπάρει. Και να σας θυμίσει πού βρίσκε-
στε και γιατί ετούτη η πόλη είναι τόσο ιδι-
αίτερη: «Στη Φλώρινα κλαις δύο φορές... 
Μία όταν έρχεσαι και μία όταν φεύγεις», 
όπως μου είχε πει κάποτε και ο εξαιρετι-
κός λαογράφος Λάζαρος Μέλιος. Δίκιο είχε.

Φλώρινα: πίσω από την ομίχλη
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΜΕΡΙΔΕΣ)
 ª 250 γρ. φασόλια μαυρομάτικα
 ª 1 κιλό σπανάκι, πλυμένο και χοντροκομμένο
 ª το λευκό και τρυφερό πράσινο μέρος από 1 πράσο, κομμένο σε λεπτές ροδέλες
 ª το λευκό και τρυφερό πράσινο μέρος από 2 - 3 κρεμμυδάκια φρέσκα, σε ροδέλες
 ª 1 μεγάλο καρότο, τριμμένο
 ª 1 κουτ. σούπας πελτές ντομάτας
 ª 20 ντοματίνια, κομμένα στη μέση
 ª 100 ml ελαιόλαδο
 ª 1/2 μάτσο άνηθος (χωρίς τα χοντρά κοτσάνια), ψιλοκομμένος
 ª 40 ml χυμός λεμονιού
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτά-

ρουμε το πράσο με τα κρεμμυδάκια και το καρότο για 2 - 3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. 
Ρίχνουμε τα μαυρομάτικα και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1 - 2 λεπτά. Προσθέτουμε 
τον πελτέ και τα ντοματίνια. Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε καλά.

 ª Περιχύνουμε με ζεστό νερό, τόσο όσο να σκεπαστούν τα φασόλια, και μαγειρεύ-
ουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 20 λεπτά.

 ª Προσθέτουμε το σπανάκι και ανακατεύουμε για περίπου 1- 2 λεπτά, μέχρι να μαρα-
θεί. Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύουμε 
για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι το φαγητό να γίνει και να μείνει με το λάδι του.

 ª Τέλος, ρίχνουμε τον άνηθο και το χυμό λεμονιού, ανακινούμε την κατσαρόλα και 
αποσύρουμε από τη φωτιά.

Άρωμα Κουζίνας
Μαυρομάτικα με 
ντοματίνια και σπανάκι
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Περνάω τόσο τέλεια, που για να μην 
τρελαθώ από την χαρά μου, ο για-
τρός μου έγραψε αντικαταπληκτικά 
χάπια...

Μόλις έφερε η κόρη μου την λίστα 
με τα σχολικά ήδη που πρέπει να 
αγοράσουμε.
Ποιο οικονομικά θα μου ερχόταν να 
την παντρέψω...

Ο πατέρας ακούει κρυφά το μικρό 
γιο να προσεύχεται:
«Θεέ μου φύλαγε τον μπαμπά μου, 
την μαμά μου, τη γ ιαγ ιά μου και 
δώσε χαιρετίσματα στον παππού μου
« Παραξενεύτηκε λίγο, αλλά δεν 
έδωσε σημασία. Την άλλη μέρα ο 
παππούς πέθανε.
Μετά από λίγο καιρό πάλι τα ίδια ο 
μικρός:
«Θεέ μου φύλαγε τον μπαμπά μου, 
την μαμά μου, και δώσε χαιρε τ ί-
σματα στην γιαγιά μου
« Την άλλη μέρα η γιαγιά πέθανε.
Ο πατέρας παραξενεύτηκε γ ια τα 
καλά. Μετά από λίγο καιρό πάλι τα 
ίδια ο μικρός:
«Θεέ μου φύλαγε την μαμά μου και 

δώσε χαιρετίσματα τον μπαμπά μου
« Τρελάθηκε ο πατέρας, ξύπνησε 
νωρίς, γ ια να μη πέσει σε κυκλο-
φορία μεγάλη, πήγε δουλε ιά και 
γύρισε στο σπίτι μετά τα μεσάνυκτα.
Ήταν ακόμα ζωντανός. «Συγνώμη 
α γά πη  μ ο υ»  ε ίπ ε  «α λ λά  ή τ α ν 
μια δύσκολη μέρα σ το γραφε ίο 
σήμερα» .
«Εσύ είχες δύσκολη μέρα ;» ρωτάει 
τη σύζυγο.  «Εγώ τ ι  να πω, που 
πέθανε ο ταχυδρόμος μπροστά στην 
πόρτα του σπιτιού μας, το πρωί ;»

Ένας ταξιτζής έψαχνε για πελάτη. Ξαφνικά 
βλέπει έναν και πηγαίνει εκεί δίπλα. Ο 
ξένος του λέει:
- «Μήπως μπορείς να με πας μέχρι το Τζά-
νειο νοσοκομείο να δω την αδερφή μου;»
Βεβαίως απαντάει ο ταξιτζής. Στο δρόμο 
ο πελάτης είδε ένα περίπτερο και ήθελε 
να σταματήσει για να αγοράσει τσιγάρα 
και χτυπάει τον ώμο του ταξιτζή. Ξαφνικά 
αυτός χάνει τον έλεγχο του αμαξιού και το 
τρακάρει, και λέει ο πελάτης:
- «Σιγά ρε φίλε εγώ ήθελα να σου πω να 
σταματήσεις στο περίπτερο να πάρω τσι-
γάρο.»
Και απαντάει ο ταξιτζής:
- «Συγνώμη κύριε αλλά μέχρι χθες το 
βράδυ ήμουν οδηγός νεκροφόρας.»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Αυτές τις μέρες θα αυξηθεί το επίπεδο της 
ενεργητικότητάς σας και η δημιουργικότητά 
σας θα βρει διεξόδους στη δουλειά, γεγο-
νός που θα σας καταξιώσει στα μάτια των 
συναδέλφων σας. Στη σχέση σας με τα αδέρ-
φια σας ή τους φίλους σας μπορεί να δεί-
ξετε έναν ασυνήθιστο ανταγωνισμό, κι αν 
θέλετε να τους βοηθήσετε μην ανακατευτείτε 
στις διαμάχες τους. Ίσως χρειαστεί να πάρετε 
σημαντικές αποφάσεις συναισθηματικού 
χαρακτήρα για να καλυτερεύσει η ζωή σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτό το διάστημα νιώθετε ότι δεν μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε τις φιλοδοξίες σας. 
Φαίνεται ότι τίποτα δεν περνάει από το χέρι 
σας και προτιμάτε να υπομένετε ορισμένες 
καταστάσεις παρά να ρισκάρετε, αφού φοβά-
στε ότι θα χάσετε τα κεκτημένα. Στον εργασι-
ακό σας χώρο ίσως δεχθείτε κάποια ερωτι-
κής μορφής πρόκληση. Ένα δάνειο ή χρέος 
μπορεί να εξαντλήσει τον προϋπολογισμό σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Aν προσπαθήσετε για εκείνο που επιθυμείτε 
τότε μπορείτε να το πετύχετε. Η τύχη είναι με 
το μέρος σας και μάλλον θα διανύσετε ένα 
από τα καλύτερα και πιο παραγωγικά δια-
στήματα Πρέπει να καταστρώσετε λοιπόν τα 
σχέδιά σας και να οργανωθείτε. Τα μηνύματα 
που στέλνετε είναι κάπως ασαφή. Ηρε-
μήστε και συγκεντρωθείτε.  Οι 
επαγγελματικές και οι κοι-
νωνικές σας σχέσεις, κλέ-
βουν το ενδιαφέρον σας 
και μάλλον μειώνεται η 
όρεξή σας για έρωτες…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τις μέρΕς αυτές, δεν 
θα είναι λίγοι αυτοί 
που θα επωφεληθούν 
από οικονομικά έσοδα, 
όμως και τα έξοδα… δεν λεί-
πουν. Συγγενείς ή φίλοι ίσως σας 
προβληματίσουν.. Πολλοί μάλιστα μπο-
ρεί να θέλουν παρέμβουν και στις σχέ-
σεις σας. Αναμόχλευση συναισθημάτων 
και νέες οικονομικές προοπτικές.

ΛΕΩΝ
Η διευθέτηση κρίσιμων θεμάτων του εργα-
σιακού σας χώρου θα επηρεάσει άμεσα τη 
δουλειά σας, όμως μην ανησυχείτε, όλα 
θα πάνε καλά. Μπορεί να μην είναι όλα 
εύκολα, όμως με καλή θέληση θα βρείτε 
διεξόδους για να βελτιώσετε τη σχέση σας 
με το κοινωνικό σας περιβάλλον. Δεν υπάρ-
χει λόγος να τρομάζετε επειδή νιώθετε πως 
κάποια από τα πιστεύω σας έχουν αλλάξει. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Προσπαθήστε να ξεπεράσετε τις ψυχολο-
γικές σας δυσκολίες και για να ξεκινήσει 
μια καινούρια περίοδος στη ζωή σας. Απο-
φύγετε παρεξηγήσεις και απροσεξίες στην 
εργασία σας και μην αφήνετε εκκρεμότη-
τες. Ρίξτε το βάρος στην εργασία και στα 
οικονομικά σας, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες 
να εκμεταλλευτείτε και σχέδια που περιμέ-
νουν να τα υλοποιήσετε.

ΖΥΓΟΣ
Πρέπει να κινηθείτε με περισσότερη 
διπλωματία, αν θέλετε ηρεμία στη ζωή 
σας. Πολύ σύντομα θα διαψευστούν 
κάποιες προσδοκίες σας και είναι εύκολο 
να χαλάσει η διάθεσή σας. Αποφύγετε 
κάθε δύσκολη συζήτηση και προσπαθή-
στε να προστατέψετε από την ένταση σχέ-
σεις που σας ενδιαφέρει να διατηρηθούν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Την περίοδο αυτή πρέπει να είστε προσε-
κτικοί στις μετακινήσεις που θα κάνετε από 
το σπίτι σας και στις επαγγελματικές απο-
φάσεις. Ίσως μερικές φορές είναι πιο χρή-
σιμο να κάνετε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. 
Τώρα μπορείτε να αναλάβετε πρωτοβου-
λίες και να κάνετε νέες προσπάθειες, εφαρ-
μόζοντας νέες μεθόδους με στήριγμα τις 
ικανότητές σας και το μοναδικό ταλέντο 
που έχετε να πείθετε του άλλους.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Πολλή κίνηση και δραστηριότητα είναι 
μέσα στο πρόγραμμα. Άνθρωποι και γεγο-
νότα θα σας απασχολήσουν και θα σας 
απογοητεύσουν αρκετές φορές. Τις τυχόν 
οικονομικές δυσκολίες θα τις αναπληρώ-
σετε με τη δημιουργική σας φαντασία. Οι 
σωστές κινήσεις που θα κάνετε θα σας βοη-
θήσουν να πραγματοποιήσετε τα περισσό-

τερα από τα σχέδια που έχετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Προσπαθήστε να είστε 

περισσότερο σταθε-
ροί και πιο ξεκαθαρι-
σμένοι στις απόψεις 
σας. Αυξάνονται οι 
υποχρεώσεις και οι 
ευθύνες, στον επαγ-

γελματικό χώρο όμως 
θα έχετε συμμάχους στο 

πλευρό σας τους συνερ-
γάτες οι οποίοι απλόχερα θα 

σας δίνουν την πολύτιμη βοή-
θειά τους και θα σας στηρίζουν θερμά και 
σε κάθε σας βήμα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τις μέρες αυτές θα δεχθείτε μία ευχάριστη 
έκπληξη. Μπορείτε να συζήσετε με αγαπη-
μένα σας πρόσωπα, όμως πρέπει να απο-
φύγετε οικονομικού τύπου διευθετήσεις. 
Θα κάνετε συζητήσεις ή θα πάρετε αποφά-
σεις γύρω από οικονομικής ή επαγγελμα-
τικής φύσεως θέματα. Θα ασχοληθείτε με 
τον χώρο της δουλειάς σας. Μην το παρα-
κάνετε όμως γιατί θα πάθετε υπερκόπωση.

ΙΧΘΕΙΣ
Κάθε αλλαγή που τρέχει τώρα στη ζωή 
σας, στο άμεσο μέλλον θα σας δείξει ότι 
λειτουργεί υπέρ σας, έστω και αν εσείς 
προς το παρόν τη φοβάστε. Κάποιοι από 
σας αυτό το διάστημα θα διαφωνήσετε 
αρκετά με τους ανθρώπους που αγαπάτε 
και όλοι θα δείξετε μια διάθεση, μετά από 
πολύ καιρό, να κάνετε αυτό που εσείς επι-
θυμείτε, είτε πρόκειται να σας ακολουθή-
σουν οι άνθρωποι που έχετε κοντά σας, 
είτε όχι. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Είχε λειτουργήσει από 
το 2000 π.Χ. περίπου ως 
υπαίθριος χώρος λατρείας με 
μικρές κατασκευές

Μ
ία νέα διάσταση της 
λατρείας στο ανα-
κτορικό κτήριο της 
Ζωμίνθου και οι α-

παρχές της στην Παλαιοανακτο-
ρική περίοδο (1900-1700 π.Χ) έ-
φερε στο φως η ετήσια ανασκαφή 
της Αρχαιολογικής Εταιρείας που 
πραγματοποίησε η Επίτιμη Διευ-
θύντρια Αρχαιοτήτων Δρ. Έφη Σα-
πουνά-Σακελλαράκη στον Ψηλο-
ρείτη.
Όπως έδειξε η αρχαιολογική 
έρευνα, ο φυσικός βράχος στον 
οποίο είναι θεμελιωμένο το κτη-
ριακό συγκρότημα, είχε λειτουρ-
γήσει από το 2000 π.Χ. περίπου 
ως υπαίθριος χώρος λατρείας με 
μικρές κατασκευές.
Σε κοιλώματά του τοποθετούσαν 
οι λατρευτές αγγεία και άλλα αφι-
ερώματα, που ήρθαν φέτος στο 
φως: egg cups (απλά αγγεία σε 
μορφή κυπέλλου με δισκοειδή 
βάση), άλλοτε άβαφα, άλλοτε βαμ-
μένα με μαύρο χρώμα (κάποιες 
φορές με λευκές ταινίες πάνω σε 
μαύρο και άλλες βαμμένα με κόκ-
κινο χρώμα). Όπως υποστηρίζει η 
Έ.Σαπουνά-Σακελλαράκη, πρόκει-
ται για λατρευτική πρακτική γνω-
στή έως τώρα από τα μινωικά ιερά 
κορυφής.
Πάνω στον βράχο είχε ιδρυθεί το 

κτηριακό συγκρότημα, όπως δεί-
χνουν σποραδικά λείψανα σε όλο 
τον χώρο. Στο νοτιοδυτικό τμήμα, 
του οποίου η τελική μορφή αποκα-
λύφθηκε στην φετινή ανασκαφή, 
οι χώροι είναι διώροφοι και τρι-
ώροφοι με πλακόστρωτα ή ξύλινα 
δάπεδα πάνω στον βράχο. Στο 
τμήμα αυτό ήρθαν στο φως πέρυσι 
και φέτος πολύτιμα αντικείμενα και 
σκεύη: χάλκινα εγχειρίδια, σφρα-
γίδα, λίθινα αγγεία κλπ.
Στον ίδιο χώρο αποκαλύφθηκαν 
φέτος τμήμα από «κύπελλο κοινω-
νίας» και χάλκινο κουταλάκι που 
χρονολογούνται πριν το 1750 π.Χ., 
δηλαδή προ της περιόδου κατα-
στροφής των πρώτων ανακτόρων. 

Ανασκαφικά είναι η πρώτη φορά 
που απαντάται ο συνδυασμός του 
βράχου με πολυώροφο κτήριο σε 
οικιστικό κέντρο. Εικονογραφικά 
το συναντούμε μόνο σε λίθινο ανά-
γλυφο αγγείο από την περιοχή 
Γυψάδες της Κνωσού, όπου εικονί-
ζεται ένας λατρευτής σκυφτός και 
γονατιστός να αφιερώνει σε βωμό 
ανάμεσα σε βράχους ένα αντικεί-
μενο και πάνω από το βραχώδες 
τοπίο εικονίζεται ένα κτίσμα.
Τα ευρήματα που αναφέρθη-
καν πιο πάνω επιβεβαιώνουν την 
εικόνα λατρείας κατά την άσκηση 
της οποίας, όπως θεωρεί η ανα-
σκαφέας, θα ελάμβαναν χώρα και 
τελετουργικά γεύματα, γεγονός 

που αποδεικνύεται από το πλήθος 
χυτρών, κωνικών κυπέλλων και 
τριπτήρων που θα χρησιμοποιού-
νταν πιθανώς για την παρασκευή 
εδεσμάτων.
Η φετινή ανασκαφή διεύρυνε την 
συνολική ανεσκαμμένη επιφάνεια 
κατά 100 τ.μ. και αποκάλυψε και 
άλλα ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία. Χαρακτηριστική είναι μία 
είσοδος από Βορρά προς Νότο με 
δίφυλλη θύρα που οδηγούσε σε 
πλακόστρωτο χώρο θεμελιωμένο 
σε διαμορφωμένο τμήμα του βρά-
χου. Στα Μινωικά χρόνια μπορεί το 
πλακόστρωτο αυτό να χρησίμευε 
σαν υπαίθριος χώρος εκτέλεσης 
αθλοπαιδιών ή τελετών. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο 
πρόεδρος της κριτικής επιτροπής 
του 75ου Φεστιβάλ Βενετία Μπε-
νίτσιο ντελ Τόρο έδωσε το Χρυσό 
Λιοντάρι στον επίσης Μεξικανό 

Αλφόνσο Κουαρόν για την ταινία του Roma.
Παρά τη γεωγραφική αυτή σύμπτωση των 
δύο αυτών συντελεστών, η ταινία του Γιώρ-
γου Λάνθιμου The Favourite κατάφερε να 
κερδίσει το δεύτερο μεγαλύτερο βραβείο
Ταυτόχρονα κέρδισε και το βραβείο γυναικάς 
ερμηνείας η πρωταγωνίστριά του Αγγλίδα 
Ολίβια Κόλμαν, η οποία υποδύεται τη βασί-
λισσα Anne της Αγγλίας των αρχών του 18ου 
αιώνα. Σε μια ιστορία παρασκηνιακών σκαν-
δάλων, στο αγγλικό βασίλειο το οποίο μέχρι 
εκείνη τη στιγμή πολεμούσε εναντίον Γάλλων 
και Νορβηγών.
Τα βραβεία του Φεστιβάλ Βενετίας προαναγ-
γέλλουν τα τελευταία χρόνια τα Όσκαρ της 
επόμενης χρονιάς γεγονός που δίνει πολλές 
ελπίδες στον Γιώργο Λάνθιμο ώστε η ταινία 
του να βρεθεί υποψήφια σε πολλές λίστες 
στις υποψηφιότητες που θα ανακοινωθούν 
το Μάρτιο του 2019.
Κάθε ταινία του Γιώργου Λάνθιμου από τον 

Κυνόδοντα το 2009 μέχρι την τελευταία του, 
κερδίζει διαρκώς βραβεία στα φεστιβάλ ενώ 
εκτός των άλλων δύο από αυτές έχουν κερ-
δίσει υποψηφιότητες για Όσκαρ: Ο Κυνόδο-
ντας και ο Αστακός.
Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι ο μοναδικός Έλλη-
νας σκηνοθέτης που οι ταινίες του κατάφε-
ραν να βρεθούν δύο φορές ως υποψήφιες 
στα Όσκαρ. Είναι 45 ετών, ο πατέρας του 

Αντώνης Λάνθιμος ήταν πολύ γνωστός μπα-
σκετμπολίστας στην ομάδα του Παγκρα-
τίου. Ο Λάνθιμος σπούδασε σκηνοθεσία 
στη σχολή Σταυράκου. Οι συμφοιτητές του 
μιλούσαν τότε για πολύ χαμηλών τόνων και 
σεμνό άνθρωπο. Το ξεκίνημά του έγινε με 
μουσικά βίντεο κλιπ και διαφημιστικές ται-
νίες με τις οποίες κέρδισε πολλά διεθνή βρα-
βεία.

«Σίγησε» η 
φωνή των 
Δωδεκανήσων, 
Άννα 
Καραμπεσίνη

Έ
φυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 95 χρονών η 
τ ραγουδίσ τ ρια κα ι 
τραγουδοποιός της 

παραδοσιακής και δημοτι-
κής μουσικής ‘Αννα Καρα-
μπεσίνη από τις πιο γνωστές 
φωνές του Αιγαίου. Η ηλικι-
ωμένη τραγουδίστρια νοση-
λευόταν στο νοσοκομείο της 
Κω.

Η ‘Αννα Σαρρή-Καραμπεσίνη 
γεννήθηκε στην Αντιμάχεια 
της Κω και από μικρή ηλικία 
φάνηκε το ταλέν το της σ το 
τραγούδι, καθώς οι γονείς 
της ασχολούνταν με τη μου-
σική και το τραγούδι.

Μαζ ί  με την αδερφή της 
Ευ τυχ ία  Σαρρή,  τ ραγού -
δησαν γ ια πολ λά χρόν ια 
παραδοσ ιακά τ ραγούδια 
και συνέβαλαν σημαν τ ικά 
στην ανάδειξη της μουσικής 
παράδοσης της Κω και των 
Δωδεκανήσων.

Στην Αθήνα σ τις αρχές του 
΄50 η συνάντησή της με τον 
Σίμωνα Καρά ήταν καθορι-
στική για την μετέπειτα καλ-
λιτεχνική πορεία της ‘Αννας.

Η ‘Αννα με την συνοδεία της 
αδελφής της Εφης, ηχογρά-
φησαν 23 δίσκους των 33 
στροφών.

Η ‘Αννα και η Εφη εκτός των 
δίσκων πήραν μέρος σε πολ-
λέ ς τηλεοπτ ικέ ς εκπομπές 
καθώς και σε προγράμματα 
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας .

Αξιοσημείωτη ήταν η παρου-
σ ία της ‘Αν νας Καραμπε-
σ ίνη  σ ε  εκδηλώσ ε ις  γ ια 
τους Έλληνες της ομογένειας 
σ ε  Αμερική,  Καναδά κα ι 
Αυστραλία.

Στο φως μινωικό ανάκτορο σμιλεμένο σε βράχο

Φεστιβάλ Βενετίας: Το Μεγάλο Βραβείο της 
Επιτροπής στον Γιώργο Λάνθιμο
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Μ
ετά τη νίκη στο Ταλίν ήρθε η ήττα στη 
Βουδαπέστη. Ηττα από μία χειρότερη 
ομάδα από εμάς που εκμεταλλεύτηκε 
όμως τις ευκαιρίες της και επικράτησε 

τελικά με 2-1! Η Ελλάδα χωρίς πλάνο στο δεύτερο 
ημίχρονο προσπάθησε να απειλήσει μόνο από στη-
μένες φάσεις, δεν βρήκε το γκολ της ισοφάρισης και 
τελειώνει τις δύο πρώτες αγωνιστικές στο Nations 
League με μία νίκη και μία ήττα. Απολογισμός όχι κα-
κός αλλά σίγουρα με βάση την εικόνα των αντιπάλων 
θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι καλύτερο.
To πρώτο γκολ του Μανωλά με την Εθνική (1-1) δεν 
αρκούσε στο πρώτο ημίχρονο μιας και δεχθήκαμε 
και δεύτερο πριν φύγει το ημίχρονο και για 45 
λεπτά στο β’ μέρος δεν μπόρεσαν οι Ελλη-
νες να σκοράρουν για να πάρουν τουλά-
χιστον τον βαθμό της ισοπαλίας.

Γκολάρα οι Ουγγροι
Ο Σκίμπε ξεκίνησε με το ίδιο σκεπτικό 
παρά τις τρεις αλλαγές στην 11αδα σε 
σχέση με το Ταλίν (Τζαβέλλας, Λάζα-
ρος, Δώνης αντί Λυκογιάννη, Μάνταλου, 
Μήτρογλου). Η Εθνική να κρατήσει μπάλα και 
να προσπαθήσει να δημιουργήσει. Ομως το πλάνο 
δεν βγήκε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Οι Ούγγροι 
μπήκαν καλύτερα εκμεταλλεύτηκαν το μουδιασμένο 
ξεκίνημα μας και με ένα υπέροχο γκολ του Σαλάι (στο 
15’ και μετά από τρεις πάσες με το κεφάλι που άλλα-
ξαν οι γηπεδούχοι) άνοιξαν το σκορ.

Ισοφάριση με Μανωλά και κυριαρχία
Η Εθνική αντέδρασε. Κι αντέδρασε άμεσα. Στο 18’ ο 
Φορτούνης εκτέλεσε το φάουλ, ο Μανωλάς πέτυχε 
το πρώτο του γκολ με την Εθνική (στην 41η του εμφά-
νιση) και η Ελλάδα ισοφάρισε. Κι όχι μόνο έκανε το 
1-1 αλλά στο επόμενο τέταρτο του αγώνα κυριάρ-
χησε κι έχασε σπουδαίες ευκαιρίες για να κάνει την 
ανατροπή. Πρώτα με τον Λάζαρο στο 27’ (πλασέ 
άουτ), μετά με τον Πέλκα (33’ σουτ κόρνερ) και στο 
34’ με τον Μανωλά (κεφαλιά έδιωξε ο Ούγγρος γκο-
λκίπερ).

Πόσα να βγάλει ο Μπάρκας;
Μέχρι το 42’ η Εθνική είχε την κατοχή (43-57) είχε 

προβάδισμα στις τελικές (2-5) αλλά κατάφερε να 
πάει στ’ αποδυτήρια πίσω στο σκορ. Κι αυτό γιατί 
οι Ούγγροι μέσα σε ένα λεπτό είχαν τέσσερα σουτ 
κι ένα γκολ. Ο Μπάρκας έβγαλε τις προσπάθειες 
των Σαλάι, Κόβατς, Βάργκα αλλά δεν μπόρεσε να 
βγάλει το υπέροχο σουτ του Κλάινχαϊσλερ που 
έστειλε την μπάλα στο «παράθυρο» με τους αμυ-
ντικούς να μην μπορούν να διώξουν την μπάλα...

Στο μισό γήπεδο, αλλά...
Οι δύο αλλαγές σε σχέση με τον Ταλίν έγιναν... 
αλλαγή στο ημίχρονο. Τζαβέλλας, Δώνης έξω 
Μήτρογλου, Λυκογιάννης μέσα. Η Ουγγαρία 

αποφάσισε να βγάλει όλο το δεύτερο ημί-
χρονο σε παθητικό ρόλο, έδωσε μπάλα 

στην Εθνική (τελείωσε το ματς με 61% 
κατοχή μπάλας) αλλά η ομάδα του 
Σκίμπε δεν είχε πλάνο για να σκορά-
ρει.
Μοναδική απειλή; Οι στημένες μπά-
λες. Κάπως έτσι ήρθε η ευκαιρία στο 

Τοροσίδη στο 48’. Και μέχρι το 70’ 
δεν υπήρχε άλλη. Σε αυτό το διάστημα 

η Εθνική έκανε ξέσπασμα με τρεις φάσεις 
αλλά γκολ δεν βρήκε. Στο 72’ με τον Πέλκα, στο 73’ 
με τον Λάζαρο (χαλαρή κεφαλιά) και στο 75’ με το 
σουτ του Μήτρογλου.
Οπως δεν βρήκε γκολ και στις δύο κεφαλιές στο 
τέλος του αγώνα. Πρώτα σε αυτή του Παπασταθό-
πουλου (στο 82’) με τη μπάλα να περνάει λίγο άουτ 
και μετά στο 92’ με τον Μήτρογλου. Γκολ που σπά-
νια χάνει ο Μητρογκόλ με κεφαλιά από την μικρή 
περιοχή και τη μπάλα να περνάει άουτ.

Εν κατακλείδι
Η Εθνική δεν ήταν χειρότερη από την Ουγγαρία. 
Πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο ημί-
χρονο και την αμυντική αδράνεια στις όποιες 
ευκαιρίες έβρισκαν οι Ούγγροι. Αλλά αυτό είναι το 
πρόβλημα. Οτι η Ελλάδα έχασε από μία χειρότερη 
ομάδα που ήταν σε χειρότερη μέρα από εμάς... Η 
πρωτιά στον όμιλο φυσικά δεν έχει κριθεί αλλά 
σίγουρα η Εθνική μας θα πρέπει να βελτιωθεί κι 
άλλο και κυρίως να μην περιμένει τα πάντα από τον 
Φορτούνη.

SPORTSNEWS

Η Ελλάδα, πλήρωσε το κακό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο, τα ατομικά λάθη και τις αρχικές 
επιλογές Σκίμπε και... μοιραία ήρθε η ήττα με 2-1 από την Ουγγαρία στην δεύτερη αγωνιστική του 
Nations League! Χαμένες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο με Τοροσίδη, Πέλκα, Μήτρογλου.

Tα λάθη πληρώνονται, οι 
ευκαιρίες στοιχίζουν...

Μεγάλο διπλό στη Τσεχία για την Εθνική Ελπίδων η οποία πλέον 
βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την πρόκριση στο Euro της Ιταλίας. 
Τα σενάρια πρόκρισης, μπορεί να προκριθεί ακόμα και την επό-
μενη αγωνιστική με νίκη επί της Κροατίας!

Τεράστιο διπλό σημείωσε η Εθνική Ελπίδων στην Τσεχία! Το αντιπροσω-
πευτικό μας συγκρότημα επικράτησε 1-2 χάρη στα τέρματα των Λημνιού 
και Τσιμίκα και πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν την πρόκριση στο Euro 
της Ιταλίας.
Οι Ελπίδες πλέον προκρίνονται ό,τι και να γίνει αν κερδίσουν την επό-
μενη αγωνιστική (προτελευταία) την Κροατία εκτός έδρας. Η διαφορά με 
τους Κροάτες είναι αυτή τη στιγμή στους 3 βαθμούς και με νίκη η Εθνική 
μας ομάδα την επόμενη αγωνιστική προκρίνεται απευθείας στα τελικά 
της Ιταλίας.
Σε περίπτωση ήττας, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί εκτός συγκλονιστικού 
απροόπτου στη δεύτερη θέση του ομίλου. Αυτό γιατί οι Κροάτες θα 
έχουν την ισοβαθμία και την τελευταία αγωνιστική αγωνίζονται με το 
Σαν Μαρίνο που μετρά εννέα ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Στην 
περίπτωση αυτή, η Ελλάδα θα είναι δεδομένα στους τέσσερις καλύτε-
ρους δεύτερους και θα δώσει έναν διπλό αγώνα μπαράζ για να προκρι-
θεί στην τελική φάση.
Το μόνο σενάριο στο οποίο τα πάντα είναι ανοιχτά είναι αν το παιχνίδι 
της Κροατίας λήξει ισόπαλο. Τότε Ελλάδα και Κροατία θα έχουν στα 
μεταξύ τους απόλυτη ισορροπία καθώς θα έχουν δύο ισοπαλίες. Η 
Ελλάδα θα παραμείνει στο +3 και θα φιλοξενεί την τελευταία αγωνιστική 
την Λευκορωσία όπου επί της ουσίας θα αναζητά τη νίκη ή την ισοπαλία 
για να πάρει την πρόκριση.
Εφόσον τώρα ηττηθεί και η Κροατία επικρατήσει του Σαν Μαρίνο, θα 
βγουν τα... κομπιουτεράκια! Πρώτο κριτήριο θα είναι το goal average 
(στο οποίο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μπροστά με +21 έναντι +20 
των Κροατών) κι αν έχουμε κι εκεί απόλυτη ισορροπία τότε θα μετρήσει 
η καλύτερη επίθεση (με την Κροατία αυτή τη στιγμή να είναι μπροστά με 
25 τέρματα έναντι 24ων της Εθνικής μας).
Όπως γίνεται λοιπόν κατανοητό, αυτή την στιγμή η Ελλάδα μοιάζει να 
βρίσκεται πραγματικά μια ανάσα από την πρόκρισή της στα τελικά του 
Euro. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να μην ηττηθεί στην Κροα-
τία και να κάνει το ίδιο στη συνέχεια και στο Περιστέρι απέναντι στους 
Λευκορώσους.

Η βαθμολογία δύο αγωνιστικές πριν το τέλος:
1. Ελλάδα 22 (24-3)
2. Κροατία 19 (25-5)
3. Τσεχία 13 (13-14)
4. Λευκορωσία 11 (10-12)
5. Μολδαβία 7 (8-22) σε 9 παιχνίδια
6. Σαν Μαρίνο 0 (1-25) σε 9 παιχνίδια

Το πρόγραμμα Ελλάδας και Κροατίας: 
12/10 Κροατία - Ελλάδα (19:00)
15/10 Σαν Μαρίνο - Κροατία
16/10 Ελλάδα - Λευκορωσία

Ένα βήμα από το Euro η 
Ελπίδων

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Π
αρά τις διαρροές για οριστική 
συμφωνία, η ανακοίνωση για 
την μεταβίβαση των μετοχών 
στον Παϊρότζ Πιενγκπονσάντ α-

πό τον Γιάννη Αλαφούζο... αγνοείται! Η υ-
ποψηφιότητα Λεκκάκου για την προεδρία.  
Οι τελευταίες συναντήσεις του Παϊρότζ 
Πιενγκπονσάντ με τον Γιάννη Αλαφούζο 
στις αρχές του μήνα μπορεί να έφεραν 
στο φως σενάρια για οριστική συμφωνία 
και άμεσες ανακοινώσεις, ωστόσο, κάτι 
τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι και σήμερα 
και παραμένει άγνωστο το ποσό κοντά ή 
πόσο μακριά είναι οι δύο πλευρές 
για να φτάσουν στο σημείο των 
οριστικών ανακοινώσεων. 
Από την στιγμή, βέβαια, που 
δεν είχαμε happy end στις 
αρχές του μήνα, είναι ξεκά-
θαρο πως μέχρι και σήμερα 
υπάρχουν θέματα τα οποία θα 
πρέπει να λυθούν για να προ-
χωρήσει σε οριστική συμφωνία το 
deal, με ορίζοντα την Γ.Σ της εταιρίας στις 
21 του μήνα.
Η πλευρά του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ 
έκανε λόγο για λεπτομέρειες αλλά η αλή-
θεια είναι πως όλο αυτό το διάστημα η δια-
δικασία αλλαγής σκυτάλης βρίσκεται στο 
σκοτάδι και δεν υπάρχει η στοιχειώδης 
ενημέρωση προς τον κόσμο του Παναθη-
ναϊκού, ο οποίος είναι λογικό να αντιμε-
τωπίζει την όλη ιστορία με ιδιαίτερη καχυ-
ποψία.
Σε αυτό έχει συμβάλλει τόσο η απόκρυψη 
των ανθρώπων που συνθέτουν το επενδυ-
τικό σχήμα της Panasia όσο και η εμπλοκή 
του Παϊρότζ στην Μουσκρόν, στην οποία 
λειτούργησε ως «αχυράνθρωπος» σύμ-
φωνα με τα ρεπορτάζ των Βέλγων!
Από κει και πέρα, στο προσκήνιο ήρθε 
και πάλι το όνομα του Σταύρου Λεκκάκου 
για την προεδρία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. 
Παρά την προ δεκαημέρου διάψευση από 
τον έμπειρο τεχνοκράτη φαίνεται πως το 
θέμα δεν έχει κλείσει και παραμένει ανοι-
χτό. Αυτό, πάντως, που αξίζει να σημειώ-
σουμε είναι πως ο Λεκκάκος είναι υποψή-
φιος για τον προεδρικό θώκο είτε προχω-
ρήσει άμεσα η αλλαγή διοικητικής σελίδας 
είτε παραμείνει σε ρόλο μεγαλομετόχου ο 
Γιάννης Αλαφούζος.

Διάψευση για Πασαλίδη και Δου-
βίκα
Από τον Παναθηναϊκό ξεκαθάριζαν πως 
όποια κίνηση γίνει την επόμενη μεταγρα-
φική περίοδο, θα αποφασιστεί σύμφωνα 
με τις ανάγκες της ομάδες.
Μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι υπό περι-
ορισμό στην μεταγραφική περίοδο του 
Ιανουαρίου, αλλά τα πρώτα σενάρια ήδη 
έκαναν την εμφάνισή τους.
Πρωταγωνιστές σε αυτά είναι δύο ταλα-
ντούχοι ποδοσφαιριστές του Αστέρα Τρί-

πολης.
Ο Τάσος Δουβίκας και ο Τριαντά-

φυλλος Πασαλίδης.
Μόνο που και για τους δύο 
υπήρξε διάψευση από το 
«τριφύλλι», καθώς όπως 
έλεγαν καμία κίνηση δεν 
έχει αποφασιστεί από 

τώρα.
Μάλιστα τόνιζαν οτι οι μετα-

γραφές θα αποφασιστούν σύμ-
φωνα με τις ανάγκες που θα έχει η 

ομάδα τον Δεκέμβριο.

O ανίκητος Κότσαρης!
Ο πορτιέρο του Παναθηναϊκού συμπλή-
ρωσε δέκα παιχνίδια ως βασικός πορτιέρο 
της Ελπίδων χωρίς ήττα! Οι καταπληκτικές 
αποκρούσεις στην Τσεχία και η πίστη των 
«πρασίνων» στο ταλέντο του.  
Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται μια ανάσα 
από την πρόκριση στο Euro και ένας από 
τους πρωταγωνιστές αυτής της πορείας 
είναι ο πορτιέρο του Παναθηναϊκού, Κων-
σταντίνος Κότσαρης. Ο διεθνής άσος του 
«τριφυλλιού» ήταν εκ των κορυφαίων του 
σπουδαίου «διπλού» μέσα στην Τσεχία, 
έχοντας δύο εξαιρετικές αποκρούσεις. Μία 
σε κάθε ημίχρονο. Επεμβάσεις που μπο-
ρείτε να δείτε στα βίντεο μετά το τέλος του 
κειμένου.
Ο Κότσαρης, μάλιστα, έχει παίξει σε 10 
παιχνίδια βασικός και το αντιπροσωπευ-
τικό μας συγκρότημα δεν έχει ηττηθεί 
ποτέ, καθώς μετρά εννιά νίκες και μία ισο-
παλία!
Ο νεαρός πορτιέρο επέκτεινε πρόσφατα 
την συνεργασία του με το «τριφύλλι», 
δείγμα της εμπιστοσύνης και της πίστης 
στο ταλέντο του.

Superleague
Μια συμφωνία για τον 
Παναθηναϊκό στο σκοτάδι!

Έναν ποδοσφαιρικό «Γολγοθά» 
έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ! Μέσα 
σε διάστημα δύο εβδομάδων οι 
«ασπρόμαυροι» θα κληθούν να 
δώσουν τέσσερα σημαντικά σε 
Ελλάδα και Ευρώπη.

Μ
ε αφετηρία το εκτός έδρας 
ματς του προσεχούς Σαββά-
του, όταν και θα αντιμετωπί-
σει τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, 

ο «Δικέφαλος» θα δώσει τρεις αναμετρή-
σεις σε διάστημα οκτώ ημερών, καθώς α-
κολουθεί η πρεμιέρα στους ομίλους του 
Γιουρόπα Λιγκ κόντρα στην Τσέλσι (20/9) 
και η «αετομαχία» με την ΑΕΚ στην Τού-
μπα (23/9), Τα… βάσανα των παικτών και 
του Ραζβάν Λουτσέσκου τελειώνουν την 
τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, όταν 
και θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι της 
5ης αγωνιστικής κόντρα στον Ολυμπιακό 
στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Πάντως, μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ έδειξε να 
έχει καλά αντανακλαστικά και αρκετές 
δυνάμεις στο πρώτο σοβαρό διάστημα 
με διαδοχικά παιχνίδια μέσα στο καλο-
καίρι, όταν έδωσε μέσα 45 ημερών οκτώ 
παιχνίδια, τα έξι εκ των οποίων ήταν για 
τα προκριματικά και τα πλέι οφ του Τσά-
μπιονς Λιγκ απέναντι σε αντιπάλους, 
όπως η Βασιλεία, η Σπαρτάκ Μόσχας και 
η Μπενφίκα.
Αυτό που εύχεται ο Λουτσέσκου είναι 
να επιστρέψουν όλοι οι διεθνείς σε καλή 
αγωνιστική κατάσταση, δίχως προβλή-
ματα τραυματισμών, εξ ου και τα χαμό-
γελα για την επιστροφή στις προπονή-
σεις του Εβγέν Χατσερίντι, ο οποίος δεν 
είχε παίξει με την Εθνική Ουκρανίας 
κόντρα στη Σλοβακία, αλλά ευτυχώς 
φάνηκε πως ο τραυματιασμός του δεν 
ήταν σοβαρός.
Στο διάστημα της διακοπής ο Ρουμάνος 
τεχνικός είδε τους Πόντους Βέρνμπλουμ 
και Νίκο Καρέλη να ανεβάζουν ρυθμούς 
και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις 
και τα δικά του «θέλω», δείχνοντας ότι 
άμεσα θα μπορεί να υπολογίζει στην 
παρουσία και των δύο ποδοσφαιριστών. 
Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα  απαιτη-
τικό με όλους τους παίκτες του ρόστερ να 
κρίνονται απαραίτητοι προκειμένου να 
υπάρξει το καλύτερο βαθμολογικό απο-
τέλεσμα.

«Ολοκληρώθηκε του Ανσαρι-
φάρντ στην Φόρεστ»
Ρεπορτάζ από Ιράν αλλά και Αγγλία ανα-
φέρουν πως η μεταγραφή του Καρίμ 
Ανσαριφάρντ σ την Φόρεστ πήρε την 
τελική και οριστική της μορφή το από-
γευμα της Τετάρτης...
Πληροφορίες από το Νησί αλλά και το 
Ιράν μεταδίδουν πως ο Καρίμ Ανσαρι-
φάρντ βρέθηκε στην Αγγλία την Τετάρτη 
και ολοκλήρωσε και τυπικά πια την μετα-
γραφή του στην Φόρεστ. Υπενθυμίζεται 
πως τις τελευταίες ημέρες είχε δημιουρ-
γηθεί μία αίσθηση πως μπορεί να μην 
έκλεινε οριστικά στην Φόρεστ ο διεθνής 
Ιρανός φορ. Ωστόσο όλα συγκλίνουν στο 
ότι απομένουν πλέον οι ανακοινώσεις.

Μοντεαγούδο κι επίσημα στον 
Απόλλωνα
Τον νέο του τεχνικό ανακοίνωσε ο Απόλ-
λων Σμύρνης, με τον Αλμπέργο Χιμέ-
νεθ Μοντεαγούδο να υπογράφει με την 
ομάδα της Ριζούπολης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Ισπανός Αλμπέρτο Χιμένεθ Μοντεα-
γούδο είναι ο νέος τεχνικός του Απόλ-
λωνα Σμύρνης. Γεννημένος στις 27 Σπε-
τεμβρίου 1974, ως ποδοσφαιρισ τής 
αγωνιζόταν ως μέσος στις Αλμπαθέτε, 
Λ’Οσπιταλέτ, Μαντσέγκο, Ρεκρεατίβο, 
Μερίδα, Μούρθια, Λας Πάλμας, Αλγκε-
σίρας, Χέρεζ, Νουμάνθια, Βεσιντάριο και 
Λουκένα.
Ως προπονητής εργάστηκε στις Λουκένα, 
Λεονέσα, Μπαδαχόθ, Κάντιθ, Ρόντα και 
Καρταχένα. 
Βοηθός του νέου τεχνικού του Απόλλωνα 
Σμύρνης θα είναι ο επίσης Ισπανός Χουάν 
Λουίς Μπερνάλ Κουεγιάρ και γυμναστής 
της ομάδας ο Χουάν Νίκολας Μπουένο».

Ξεκίνησε ο Καμαρά
Προπονήσεις με τον Παναιτωλικό έχει 
ξεκινήσει ο Aλχασάν Καμαρά, που ολο-
κλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την 
Εθνική της Σιέρα Λεόνε και επέστρεψε 
στην Ελλάδα. Ο νεαρός φορ γνώρισε 
τον Τραϊανό Δέλλα και τους νέους του 
συμπαίκτες, βρίσκεται σε καλή κατά-
σταση (έχει κάνει προετοιμασία με την 
Χάκεν και έπαιξε σε 4 παιχνίδια του Γιου-
ρόπα) και δεν θα είναι «έκπληξη» αν 
συμπεριληφθεί στην αποστολή για την 
Ξάνθη.

Ασπρόμαυρος «Γολγοθάς» 15 
ημερών
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H ΠΑΕ Αήττητος Σπάτων 
ανακοίνωσε... 11 μεταγραφές μέσα σε 
μία μέρα!

Ε
καναν κανονικά προπονήσεις, συμ-
μετείχαν στην προετοιμασία αλλά τα 
διαδικαστικά ολοκληρώθηκαν πρό-
σφατα. Ετσι, ο Αήττητος Σπάτων, με-

τά την προσθήκη του Ματθαίου Μαρου-
κάκη προχώρησε στην επισημοποίηση της 
συμφωνίας με 11 παίκτες.
Η σχετική ανακοίνωση:
Ανακοινώνουμε πως στο ρόστερ της ομά-
δας μας για τη νέα σεζόν ανήκουν και επί-
σημα οι:
Αμπάρα, Δούρος, Κασνέτση, Λάμπρου,Πα-
στελλόπουλος, Σιαννής, Σοφιάνης, Τσαλά-
κου, Χατζηιωαννίδης, Αντερσόνιο και Βού-
κοβιτς.
Η ΠΑΕ Αήττητος Σπάτων F.C τους καλωσο-
ρίζει στην οικογένειά μας. Ευχόμαστε σ’ 
όλους υγεία ώστε να πετύχουμε τους στό-
χους μας.

Στη Παναχαϊκή κι επίσημα ο Μπα-
στακός
Στην Πάτρα και στην Παναχαϊκή θα αγωνίζε-
ται τη νέα σεζόν ο Μιχάλης Μπαστακός που 
δεν τα βρήκε με τον Ηρακλή...
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 ανακοινώ-
νει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδο-
σφαιριστή Μιχάλη Μπαστακό. Ο Μιχά-
λης Μπαστακός γεννήθηκε στην Καλαμάτα 
(27/7/1996). Ξεκίνησε να παίζει στις Ακαδη-
μίες του ΑΟ Φαραί (Μεσσηνίας). Σε ηλικία 
15 ετών, εντάχθηκε στις Κ15, Κ17 και Κ20 
του Ατρομήτου Αθηνών, όπου στην συνέ-
χεια υπέγραψε συμβόλαιο στην επαγγελμα-
τική ομάδα.
Επόμενο βήμα στην καριέρα του ο Ηρακλής 
Θεσσαλονίκης, ως δανεικός τον Ιανουά-
ριο του 2017 (Α’ Εθνική), επέστρεψε στον 
Ατρόμητο το καλοκαίρι 2017 (Α’ Εθνική) και 
τον Ιανουάριο του 2018 πήρε μεταγραφή 
για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Έχει αγωνισθεί 
στην Εθνική Ελλάδος Κ19 (Ελπίδων).
Μιχάλη καλώς ήρθες στην ομάδα μας!».

Σε ρυθμούς Κυπέλλου η Δόξα
Για τον αγώνα κυπέλλου κόντρα στη Νίκη 
Βόλου προετοιμάζεται η Δόξα Δράμας.
Στο προπονητήριο της ομάδας στο Νικο-
τσάρα με πρόγραμμα ασκήσεων τακτικής 
συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία των 

παικτών του Στάικου Βεργέτη για το παι-
χνίδι κυπέλλου της Κυριακής με τη Νίκη στο 
Βόλο.
Στο ξεκίνημα της προπόνησης ο τεχνικός της 
ομάδας έκανε μια σύντομη αναφορά για το 
παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου στην 
Καβάλα.
Οι δύο Βραζιλιάνοι, Ζοάο Πάουλο και Ροτζέ-
ριο Μάρτινς έκαναν ατομικό πρόγραμμα για 
καθαρά προληπτικούς λόγους.

Ζόρι για Εργοτέλη το ταξίδι στη 
Φλώρινα
Το παιχνίδι κυπέλλου με τον Ερμή Αμυ-
νταίου έχει μπει πλέον στο κάδρο του Εργο-
τέλη.
Οι «κιτρινόμαυροι» ετοιμάζονται για το 
πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν που είναι 
για την Γ’ φάση του κυπέλλου και νοκ-άουτ 
αγώνας απέναντι σε μια ομάδα Γ’ Εθνικής.
Στον Εργοτέλη πέρα από το αγωνιστικό κομ-
μάτι υπάρχει και η μετάβαση στην Φλώ-
ρινα που με βάση το γεγονός ότι τα ζευγάρια 
αυτής της φάσης οριστικοποιήθηκαν μόλις 
την προηγούμενη Παρασκευή δημιούργησε 
πρόβλημα στην εξεύρεση εισιτηρίων.
Τελικά η ομάδα του Ηρακλείου έστω και 
δύσκολα εξασφάλισε εισιτήρια για το ταξίδι 
της με τα έξοδα όπως είναι φυσικό να είναι 
πάρα πολλά, αφού οι “κιτρινόμαυροι” 
έπρεπε να τρέξουν τελευταία στιγμή χωρίς 
δική τους ευθύνη.
Η αποστολή  θα αναχωρήσει το πρωί του 
Σαββάτου με απευθείας πτήση για Θεσσα-
λονίκη και από κει οδικώς θα μεταβεί στην 
Φλώρινα ενώ η επιστροφή έχει προγραμμα-
τιστεί για την Δευτέρα το πρωί.
Παρόλα αυτά ο Εργοτέλης θα πάει στο Αμύ-
νταιο με στόχο την πρόκριση στην επόμενη 
φάση των ομίλων.

Μάχη σε διπλό ταμπλό ο Ηρόδο-
τος!
Μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα είναι αυτή για 
τον Ηρόδοτο σε όλα τα επίπεδα. Αγωνιστικά 
η ομάδα δίνει το πρώτο της επίσημο ματς 
για το Κύπελλο, ενώ διοικητικά υπάρχει η 
Γενική Συνέλευση που θα κρίνει την επό-
μενη μέρα.
Η Γενική Συνέλευση είναι προγραμματι-
σμένη για την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 
στις 6 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Νεο-
λαίας της Νέας Αλικαρνασσού, ενώ η ανα-
μέτρηση με τον Κιθαιρώνα Καπαρελλίου θα 
διεξαχθεί το Σάββατο 15 του μήνα.
Η αλλαγή ζητήθηκε από τους γηπεδούχους 

κι έτσι το ματς θα γίνει μια μέρα νωρίτερα 
με τον Ηρόδοτο να αναχωρεί Παρασκευή 
βράδυ ακτοπλοϊκώς για την Αθήνα κι από 
κει οδικώς για την κωμόπολη της Βοιωτίας.  
Οι “κυανόλευκοι” θέλουν την πρόκριση και 
θεωρητικά έχουν τον πρώτο λόγο απέναντι 
στον Κιθαιρώνα που είναι ομάδα τοπικού 
της Βοιωτίας.
Ο Μανόλης Παπαματθαιάκης ελπίζει ότι 
θα έχει λιγότερα προβλήματα απ’ όσα είχε 
στο τελευταίο φιλικό με τον ΑΟΧ/Κισσα-
μικό όπου ουσιαστικά αγωνίστηκε χωρίς 
επιθετικούς. Στην διάθεση του επιστρέφει ο 
Σμυρλής, ενώ πιθανότητες υπάρχουν και για 
τους Κονέ, Κωνσταντινίδη. Κανονικά υπο-
λογίζεται και ο Μάκο ο οποίος επιστρέφει 
σήμερα από την Αθήνα όπου είχε πάει για 
να διεκπεραιώσει κάποιες εκκρεμότητες με 
την στράτευση του.
Με την επιστροφή των επιθετικών του ο 
Μανόλης Παπαματθαιάκης ελπίζει ότι η 
ομάδα του θα έχει καλύτερη επιθετική λει-
τουργία.

Απόλλων Π.: Κοντά σε Ολαϊτάν!
Οι μεταγραφές συνεχίζονται για τον Απόλ-
λωνα Πόντου, που τρέχει να καλύψει το 
χαμένο έδαφος.
Το ενδιαφέρον του Απόλλωνα για τον Μάικλ 
Ολαϊτάν είναι γνωστό από τον περασμένο 
Ιανουάριο, ενώ πρόσφατα έγινε εκ νέου 
κρούση των κοκκινόμαυρων για τον Νιγη-
ριανό επιθετικό.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα διαρρέουν από την 
ΠΑΕ, ο ποδοσφαιριστής είναι πολύ κοντά 
στο να αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη για λογα-
ριασμό του Απόλλωνα, καθώς εκκρεμεί η 
χορήγηση της βίζας του.
Ο Απόλλων φουλάρει και για μέσο με παρα-
στάσεις από τη Super League, ενώ είναι σε 
συζητήσεις και με τον 25χρονο χαφ Βασίλη 
Μουκίδη που έπαιξε σε Καραϊσκάκη και 
Αστέρα Βλαχιώτη. Αναμένεται να προχω-
ρήσει σε τουλάχιστον 2-3 κινήσεις ακόμη.

Σπάρτη: Ανακοινώθηκε ο Στογιά-
νοβιτς
Η Σπάρτη απέκτησε τον 23χρονο Σέρβο 
μεσοεπιθετικό, Νίκολα Στογιάνοβιτς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
«Βόμβα στην Σπάρτη
Ο Νίκολα Στογιάνοβιτς γεννήθηκε στις 
17 Φεβρουαρίου 1995 και ξεκίνησε την 
καριέρα του από τις ακαδημίες της Παρτί-
ζαν. Τον Ιούλιο του 2015 πήρε μεταγραφή 
στον Εργοτέλη, με τον οποίο μέτρησε 3 
συμμετοχές στη Super League και μια στο 
Κύπελλο.
Στη συνέχεια επέστρεψε στη Σερβία και 
έπαιξε σε Σίντελιτς Βελιγραδίου και ΟΦΚ 
Μπέογκραντ. Το καλοκαίρι του 2017 μετα-
κόμισε στη Ρουμανία και τη Γκαζ Μετάν, 
όπου έμεινε για λίγο και επέστρεψε στη Σερ-
βία για τη Σλόμποντα Ούζιτσε. Τον Φεβρου-
άριο μετακόμισε στη Μίνσκ της Λευκορω-
σίας, με την οποία μέτρησε 9 συμμετοχές».

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Μια... 11άδα ανακοίνωσε ο Αήττητος Σπάτων
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Τ
ην πρώτη θέση στο street event της σει-
ράς Golden Fly που διεξήχθη στο Βα-
ντούζ του Λιχτενστάιν κατέλαβε ο Κώ-
στας Φιλιππίδης ολοκληρώνοντας την 

χρονιά με ένα χρυσό μετάλλιο.
Ο Κωστας Φιλιππίδης ολοκλήρωσε σήμερα 
τη σεζόν στο Λιχτενστάιν. Ο πρωταθλητής μας 
μετείχε στο street event της σειράς Golden Fly, 
όπου κατέλαβε την πρώτη θέση στο επί κοντώ 
με άλμα στα 5,66 μέτρα.
Ο άλτης του Δημήτρη Κυτέα ολοκλήρωσε έτσι 
μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική χρονιά, 
στη διάρκεια της οποίας αντιμετώπισε πρό-
βλημα τραυματισμού, που τον κράτησε πίσω 
στην προετοιμασία του.
Ο έμπειρος αθλητής ξεκίνησε τον αγώνα του 
στα 5,20 μ. συνέχισε στα 5,40 μ., πέρασε με 
την δεύτερη τα 5,50 μ., ενώ μετά το ένα χαμένο 
άλμα στα 5,60 μ., επέλεξε να συνεχίσει στο 
5,66 μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη. Ο 
πήχης στη συνέχεια ανέβηκε στα 5,72 μ., εκεί 
όπου ο Φιλιππίδης έχασε οριακά την ευκαιρία 
να πετύχει ρεκόρ διοργάνωσης. Ο έκτος πριν 
λίγες εβδομάδες στο Βερολίνο, θα κάνει ολι-
γοήμερες διακοπές κι έπειτα θα επιστρέψει και 
πάλι σε κανονικό ρυθμό προπόνησης.

Δεύτερη η Στεφανίδη με ρεκόρ α-
γώνων
Την δεύτερη θέση στο Continental Cup κατέ-
κτησε η Κατερίνα Στεφανίδη με την Ελληνίδα 
πρωταθλήτρια να κάνει ρεκόρ αγώνων στο Επί 
Κοντώ με άλμα στα 4.85, όσο και οι Σιντόροβα 
και Μόρις.
Με μία μεγάλη... μάχη ολοκληρώθηκε το επί 
κοντώ στο Continentel Cup που διεξάγε-
ται στην Οστράβα. Οι Στεφανίδη, Σιντόροβα 
και Μόρις πάλεψαν ως το τέλος για την πρω-
τιά κάνοντας και οι τρεις ρεκόρ αγώνων με 
4.85. Πρώτη όμως αναδείχθηκε η Σιντόροβα 
η οποία έδωσε 8 βαθμούς στην Ευρώπη, δεύ-
τερη η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που έδωσε 6 
βαθμούς επίσης στην Ευρώπη, ενώ τρίτη ήταν 
η Αμερικανίδα που με την σειρά της προσέ-
φερε 5 βαθμούς στην Αμερική.

Η Κελαϊδίτη συνεχίζει τις καλές εμ-
φανίσεις στο Παγκόσμιο
Ακόμα καλύτερη ήταν η Ελένη Κελαϊδίτη στη 
δεύτερη ημέρα του παγκόσμιου πρωταθλή-
ματος ρυθμικής γυμναστικής στην Σόφια, που 
βρήκε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια του ατομι-
κού να αγωνίζεται με επιτυχία στην μπάλα και 
να εδραιώνεται στα «υψηλά στρώματα» του 
σύνθετου ατομικού.

Η Κελαϊδίτη συγκέντρωσε 18,150 βαθμούς στο 
πρόγραμμα με την μπάλα, έπειτα από εξαιρε-
τική εμφάνιση, τερματίζοντας 12η στην κατά-
ταξη του συγκεκριμένου οργάνου μεταξύ των 
αθλητριών που είχαν δικαίωμα πρόκρισης 
στην οκτάδα του τελικού, για την είσοδο στον 
οποίο θα χρειάζονταν 18,900 β..
Παράλληλα, κατέλαβε τη 18η θέση στην αντί-
στοιχη κατάταξη του στεφανιού, στο οποίο είχε 
εκτελέσει το πρόγραμμά της στην πρεμιέρα της 
διοργάνωσης παίρνοντας 17,600 βαθμούς,
 Η 18χρονη Ελληνίδα εκπρόσωπος βρίσκεται 
πλέον στη 14η θέση της προσωρινής κατάτα-
ξης του σύνθετου ατομικού με 55,750 βαθ-
μούς, έπειτα από τη διεξαγωγή των δύο από 
τα τέσσερα όργανα, απέχοντας ελάχιστα από 
την υλοποίηση του βασικού στόχου της, που 
είναι η πρόκριση στην προνομιούχο 24άδα του 
τελικού της Παρασκευής (14/09) και κατόπιν η 
κατάληψη μίας θέσης μέσα στο «τοπ 15».

Τρίτη στο Continental Cup η Παπα-
χρήστου
Μια ακόμα διάκριση για την Βούλα Παπαχρή-
στου με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να κατα-
κτά την 3η θέση στο τριπλούν στο Continentel 
Cup που διεξάγεται στην Οστράβα.
Παρότι ξεκίνησε με δύο άκυρα άλματα, η 
Βούλα Παπαχρήστου κατάφερε να τερματίσει 
στην 3η θέση του Continental Cup που διε-
ξάγεται στην Οστράβα. Η Ελληνίδα πρωτα-
θλήτρια με το άλμα της που έφτασε τα 14.22 
έδωσε 6 βαθμούς στην ομάδα της Ευρώπης. 
Πρώτη αναδείχθηκε η Κολομβιανή Κατερίνε 
Ιμπάρκουεν με 14.76 δίνοντας 8 βαθμούς 
στην ομάδα της Αμερικής, ενώ δεύτερη ήταν 
η Όλγκα Ριπάκοβα από το Καζακστάν η οποία 
με την σειρά της έδωσε 5 βαθμούς στην ομάδα 
της Ασίας.

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στην 
Οστράβα ο Τεντόγλου
Οι επιτυχίες συνεχίζονται για τον Μίλτο 
Τεντόγλου. Ο πρωταθλητής Ευρώπης πριν 
λίγο διάστημα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και 
στο Continental Cup που διεξάγεται στην 
Οστράβα. Ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους 
που αγωνίζεται με την ομάδα της Ευρώπης, 
κατέκτησε την 2η θέση με άλμα στα 8 μέτρα 
δίνοντας 7 βαθμούς στην ομάδα του. Πρώ-
τος ήταν ο Ρουβάλ Σαμάι από τη Νότιο Αφρική 
που είχε 8.16 δίνοντας με την σειρά του 8 βαθ-
μούς στην Αφρική, ενώ τρίτος ολοκλήρωσε τον 
αγώνα ο Αμερικανός Τζεφ Χέντερσον με 7.98, 
δίνοντας 6 βαθμούς στην ομάδα της Αμερικής.

Πρωτιά για Φιλιππίδη στο 
Λιχτενστάιν

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Στο φιλικό παιχνίδι του Γ.Σ. Αλμυρού 
με τον Πρτωσεσίλαο αγωνίστηκε και ο 
Λαρισαίος επιθετικός Κώστας Χατζής, 
που εδώ και λίγες ημέρες μετέχει στην 
προετοιμασία των «κυανολεύκων». 
Μέχρι τώρα έδειξε πολύ καλά στοιχεία 
και όλα δείχνουν ότι θα αποκτηθεί.

Ο 
Χατζής έ χε ι γεν νηθε ί σ τ ις 
17/1/1997. Ξεκίνησε το ποδό-
σφαιρο στην Ακαδημία Πλίτση 
και μετέπειτα αγωνίστηκε στην 

Κ17 της ΠΑΕ Ξάνθη με την οποία κατέκτη-
σε τον τίτλο στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της 
Σούπερ Λιγκ. Στη συνέχεια έπαιξε στην Κ20 
της ΑΕΛ, ενώ πέρυσι απέκτησε την εμπει-
ρία της Γ’ Εθνικής με τη φανέλα του Αχιλλέα 
Φαρσάλων, μετρώντας 13 συμμετοχές, πριν 
επιστρέψει στην Κ20 της ΑΕΛ. Το φετινό κα-
λοκαίρι μετείχε στην προετοιμασία της ΠΑΕ 
ΑΕΛ. Δεν έγινε επαγγελματίας και έμεινε ε-
λεύθερος να συνεχίσει το ποδόσφαιρο σε ο-
μάδα της αρεσκείας του.

Ανακοίνωσε Ξενοδόχοφ ο Διαγό-
ρας!
Την απόκτηση του πολύπειρου τερματοφύ-
λακα, Γεννάδιο Ξενοδόχοβ, ανακοίνωσε ο 
Διαγόρας Ρόδου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Γ.Σ. Διαγόρας ανακοινώνει τη συμφωνία 
του με τον τερματοφύλακα, Γεννάδιο Ξενο-
δόχοβ. Είναι 30 ετών (γεν. 30/05/1988) κι 
έχει ύψος 1,93m. Ξεκίνησε την καριέρα του 
από τις ομάδες νέων του ΟΦΗ. Έπαιξε στο-
νΕργοτέλη και στον Ολυμπιακό Χερσονή-
σου. Έπειτα αγωνίστηκε στον Θρασύβουλο 
Φυλής, στη Δόξα Δράμας, στη Ζάκυνθο και 
στηνΑΕ Λάρισας.
Η Διοίκηση τον καλωσορίζει, του εύχεται 
υγεία και να αποτελέσει ο ‘’φύλακας άγγε-
λος’’ στην εστία του Διαγόρα, κατά τη διάρ-
κεια των φετινών του υποχρεώσεων.

Επένδυση με Χαραλαμπίδη για το 
Σιδηρόκαστρο!
Τον 18χρονο Θεσσαλονικιό τερματοφύλακα, 
Χάρη Χαραλαμπίδη, απέκτησε ο Εθνικός 
Σιδηροκάστρου.
Ο νεαρός αγωνίστηκε στην ΕΠΣΜ με Νίκη 
Μεσημερίου και μέχρι πρότινος Δόξα Τρι-
λόφου, ενώ αναζητούσε ομάδα στις Σέρρες, 

αφού θα σπουδάσει εκεί. Ο Χαραλαμπίδης 
θα συγκροτήσει το δίδυμο με τον περσινό 
φύλακα-άγγελο, Δημήτρη Τσιντσάρη (δεί-
χνει να ξεκινά από θέση βασικού και φέτος), 
μετά την εμπλοκή με τον Κασίμη (στο ρόστερ 
θα προωθηθούν και ένας ή δυο πορτιέρο 
από τα τμήματα υποδομής).
Στην ομάδα του Σάκη Καρυπίδη υπάρχει ικα-
νοποίηση για την καλή εμφάνιση στην ισο-
παλία με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου (1-1), 
ενώ αναζητείται αντίπαλος για τεστ την τρέ-
χουσα εβδομάδα.

“Κλείνει” το γήπεδο της Τρίγλιας
Στα γήπεδα Μάττα στη Ραιδεστό γίνονται 
πλέον οι προπονήσεις για την Τρίγλια, αφού 
μετά το νικηφόρο Σούπερ Καπ με την Καλ-
λικράτεια έκλεισαν οι… πύλες, για επανα-
σπορά στο χορτάρι και γενικά μικρά βελτι-
ωτικά έργα.
Το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό για 15-20 
μέρες, με την προοπτική να είναι έτοιμο για 
την έναρξη του πρωταθλήματος. Ταυτό-
χρονα, ματαιώθηκε το αρχικά προγραμματι-
σμένο για το Σάββατο με τον Κιλκισιακό (του 
παλιού γνώριμου προπονητή, Κώστα Γαλ-
τσίδη), λόγω υποχρεώσεων του αντιπάλου 
στο Κύπελλο και αναζητείται άλλη ομάδα 
για τεστ.
Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη μετά την 
έλευση των Σπάσιτς και Αθανασιάδη συνε-
χίζει τις αναζητήσεις για ενίσχυση (φορ ή 
μεσοεπιθετικό).
Παράλληλα, ο βασικός χρηματοδότης της 
Τρίγλιας, Στράτος Ευγενίου, δήλωσε στον 
“arenafm.gr” για την κατάκτηση του Σούπερ 
Καπ την Κυριακή:
“Φτάσαμε δίκαια στο τρόπαιο, ήμασταν 
ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια, σε ποι-
ότητα και φυσική κατάσταση από την Καλλι-
κράτεια. Φαινόταν η διαφορά κατηγορίας. 
Ο αντίπαλος προηγήθηκε στο 5´ και μετά 
άρχισαν οι… καθυστερήσεις! Σωστά δια-
μαρτύρεται για ένα πέναλτι η Καλλικράτεια, 
αλλά στην προηγούμενη φάση έγινε και ένα 
πέναλτι στον Ντούνγκα που δεν δόθηκε”.

Και ο Καραμπίνας ξανά στην ΑΣΑ!
Μία ακόμη επιστροφή μετρά στο ρόστερ της 
η Αναγέννηση.
Ο λόγος για τον Παναγιώτη Καραμπίνα που 
συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας 
και στα φιλικά και θα ξαναφορέσει τα Κιτρι-

νόμαυρα μετά από δύο χρόνια.
Πρόκειται για τον 20χρονο δεξιό αμυντικό 
που στελέχωσε την ομάδα Νέων των Κιτρι-
νόμαυρων έχοντας συνεχείς παρουσίες στο 
αντίστοιχο πρωτάθλημα της Football League, 
ενώ προπονούνταν με την επαγγελματική 
ομάδα της Καρδίτσας τη σεζόν 2015-16.
Πιο πριν, ο Καραμπίνας αγωνιζόταν στη 
Βέροια και τον Τύρναβο, ενώ έχει κληθεί 
δύο φορές από την Εθνική Νέων της Αλβα-
νίας, η οποία παρακολουθεί την εξέλιξή του.
Η συνέχεια τον βρήκε στην ΑΕ Φαρκαδόνας 
τη σεζόν 2016-17 και πέρυσι στη Γ’ Εθνική 
με τον Αχιλλέα Φαρσάλων.

Ανανέωσε ο Καντέ στην Καλλιθέα
Ο 23χρονος αμυντικός μέσος, Μπραίμα 
Καντέ ανανέωσε την συνεργασία του με τον 
αθηναϊκό σύλλογο.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Διοίκηση της Καλλιθέας με μεγάλη χαρά 
ανακοινώνει την απόκτηση του Braima 
Cande, του οποίου η μεταγραφή ολοκληρώ-
θηκε πριν λίγη ώρα στα γραφεία του συλλό-
γου. Ο Cande είναι 23 ετών και αγωνίζεται 
στο κέντρο, κυρίως ως αμυντικό χαφ. Προ-
έρχεται από τις ακαδημίες της Sporting και 
της Porto στην Πορτογαλία και πέρυσι αγω-
νιζόταν στην Καλλιθέα, όπου κατέγραψε 28 
συμμετοχές στο Πρωτάθλημα της Football 
League και 3 συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλά-
δας. Η Διοίκηση της Καλλιθέας τον καλωσο-
ρίζει στο σύλλογο!!!

Πανέτοιμη για Κέρκυρα η Επισκοπή
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συνεχίζε-
ται η προετοιμασία της Επισκοπής για τον 
αγώνα Κυπέλλου την Κυριακή με την Κέρ-
κυρα.
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λυρώνης και ο 
Στέλιος Κοζανίδης έχει όλους τους ποδο-
σφαιριστές στη διάθεση τους γεγονός που 
τους δίνει τη δυνατότητα να παρατάξουν 
την καλύτερη δυνατή σύνθεση.
Οι Ρεθυμνιώτες θέλουν να προχωρή-
σουν στο θεσμό ωστόσο έχουν δύσκολη 
αποστολή αφού θα αντιμετωπίσουν μια 
ομάδα ανώτερης κατηγορίας που έχει 
θέσει στόχο τον τίτλο. Κομπλέ με Κέρκυρα 
η Επισκοπή.

Στον Θησέα Αγριάς ο Κακάλιας
Οριστικοποιήθηκε η απόκτηση του Γιάννη 
Κακάλια από τον Πανιώνιο Βόλου. Ο 
ποδοσφαιριστής μετείχε στην προετοιμα-
σία του Θησέα και έπεισε την τεχνική ηγε-
σία ότι μπορεί να βοηθήσει.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Η διοίκηση 
του συλλόγου της Αγριάς ευχαριστεί για 
τη συνεργασία τη διοίκηση του Πανιω-
νίου. Επίσης, ευχαριστεί τις διοικήσεις του 
Ολυμπιακού Βόλου και του Πιερικού για 
την παραχώρηση του Δημήτρη Ζάχου και 
του Γιώργου Γαλανόπουλου αντίστοιχα. Οι 
δύο τελευταίοι φόρεσαν για πρώτη φορά 
τη φανέλα του Θησέα στο φιλικό με την 
Ακρόπολη”.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Αποκτά Χατζή ο Γ.Σ. Αλμυρού
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Κόντρα σε μια Ιταλία που έκανε 
ελάχιστα πράγματα, η Πορτογαλία 
επικράτησε 1-0 στο Da Luz στο 
πρώτο παιχνίδι της στο Nations 
League

Π
ρώτο ματς και πρώτη νίκη για την 
ομάδα του Φερνάντο Σάντος στη 
νεοσύστατη διοργάνωση καθώς 
επιβλήθηκε στην Λισαβόνα εκεί-

νης του Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος έκα-
νε extreme makeover σε σχέση με το πρώ-
το ματς του Group με την Πολωνία. Για τους 
Πορτογάλους δεν έπαιζε ο Κριστιάνο Ρο-
νάλντο, ο οποίος προτίμησε να κάνει focus 
στην Γιουβέντους. Μόλις 4 νίκες οι Ατζούρι 
στα 14 τελευταία παιχνίδια τους. 
Από την αρχή πίεσαν οι γηπεδούχοι και 
έπαιζαν στο μισό γήπεδο τους ανανεωμέ-
νους Azzurri που είχαν μηδαμινά πράγ-
ματα να προσφέρουν επιθετικά. Στο 26’ ο 
Ντοναρούμα έχασε την μπάλα και ο Ρομα-
νιόλι έκοψε πάνω στη γραμμή το σουτ 
του Μπερνάρντο Σίλβα και στη συνέχεια 
οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2016 είχαν 
φάσεις με τον Μπρούμα. Στην προσπάθειά 
του να διώξει ο Κριστάντε λίγο έλειψε να 
πετύχει αυτογκόλ καθώς έστειλε την μπάλα 
στο οριζόντιο και στο φινάλε του πρώτου 
μέρους ο Γουίλιαμ Καρβάλιο έστειλε την 
μπάλα άουτ με αριστερό σουτ.
Οτι δεν έκαναν στα 45 λεπτά τους πρώτους 
μέρους οι Πορτογάλοι, το έκαναν σε τρία 
στην επανάληψη καθώς με ωραία κίνηση 
και πλασέ με το αριστερό ο Αντρέ Σίλβα 
νίκησε τον πρώην συμπαίκτη του στην 
Μίλαν, Ντοναρούμα (1-0). Ο τελευταίος 
έκανε εκπληκτική επέμβαση σε τρομερό 
σουτ του Μπερνάρντο Σίλβα και η συνέχεια 
ήταν ήταν όλη... Πορτογαλία με μονότερμα 
και παρουσία γύρω και μέσα στην περι-
οχή, αν και ποτέ δεν ήρθε το δεύτερο γκολ. 
Οι επεμβάσεις του Ντοναρούμα σε Πίζι 
και Ρενάτο Σάντσες είναι αυτές που αξίζει 
περισσότερο να θυμηθεί κανείς.
Πορτογαλία (Φερνάντο Σάντος): Ρουί Πατρί-
σιο, Πέπε, Μάριο Ρουί, Ζοάο Κανσέλο, 
Ρούμπεν Ντίας, Πίζι (74’ Ρενάτο Σάντσες), 
Μπρούμα (77’ Ζέλσον Μάρτινς), Ρούπεν 
Νέβς, Μπερνάρντο Σίλβα, Αντρέ Σίλβα.
Ιταλία (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντονα-
ρούμα, Κρισίτο (74’ Εμερσον), Ρομανιόλι, 
Καλντάρα, Λατσάρι, Μποναβεντούρα, Ζορ-

ζίνιο, Κριστάντε (79’ Μπελότι), Κιέζα, Τζά-
τζα, Ιμόμπιλε (59’ Μπεράρντι).

Φουλ για πρωτιά η Ουκρανία
Μετά τη νίκη στην Τσεχία, η Ουκρανία 
επικράτησε 1-0 της Σλοβακίας στην «Lviv 
Arena», έφτασε τις δυο νίκες κι έκανε 
μεγάλο βήμα κορυφής στον 1ο όμιλο του 
Β’ γκρουπ. Η Ουκρανία ήταν καλύτερη στο 
μεγαλύτερο μέρος του ματς, πίεσε και απεί-
λησε αρκετές φορές στο α’ μέρος, χωρίς 
όμως οι Γιαρμολένκο, Γιάρεμτσουκ να 
νικήσουν τον Ντουμπράφκα. Η πίεση των 
Ουκρανών έγινε μεγαλύτερη στην επανά-
ληψη και στο 80ο λεπτό ο Γιαρμολένκο εκμε-
ταλλεύτηκε τη... γκάφα του Σκρίνιαρ (ανέ-
τρεψε τον Τσιγκάνκοφ) και από την άσπρη 
βούλα διαμόρφωσε το 1-0. Στις καθυστερή-
σεις ο φορ της Γουέστ Χαμ έχασε μοναδική 
ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ.

Δανία - Ουαλία 2-0
Το βράδυ της Τετάρτης μια ομάδα νεα-
ρών κι ερασιτεχνών Δανών παρουσιαζό-
ταν στην Τρνάβα για το φιλικό στη Σλοβα-
κία. Ηταν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία 
της χώρας και οι φίλαθλοι αποσβολωμέ-
νοι παρακολουθούσαν τη σκληρή κόντρα 
Ομοσπονδίας κι Επαγγελματιών. Υπό το 
βάρος της κατακραυγής της κοινής γνώμης 
και με την τιμωρία να πλησιάζει, το βράδυ 
της Πέμπτης ανακοινώθηκε η συμφωνία 
ανάμεσα στις δυο πλευρές. Το απόγευμα 
της Κυριακής στο Ααρχους τ’ αστέρια επέ-
στρεψαν, στον πάγκο βρέθηκε ο Χαρέι-
ντε και η Δανία του Ερικσεν φρόντισε να 
αποδείξει πως ο εφιάλτης... τελείωσε! Οι 
Σκανδιναβοί επικράτησαν εύκολα 2-0 της 
Ουαλίας στην πρεμιέρα τους στο Nations 
League κι έδειξαν πως δεν συμβιβάζονται 
με κάτι λιγότερο από την πρωτιά.
Ο Ερικσεν ήταν on fire και με δυο τέρματα 
οδήγησε την ομάδα του σε μια μεγάλη 
νίκη. Μάλιστα, ο Χένεσι ήταν αυτός που 
φρόντισε, ώστε το σκορ να μην πάρει μεγα-
λύτερες διαστάσεις. Ο μέσος της Τότεναμ 
σκόραρε στο 32’ με υπέροχο τελείωμα 
και στο 63’ με πέναλτι, φτάνοντας έτσι τα 
15 γκολ στα 18 τελευταία παιχνίδια με την 
εθνική του. Σίστο και Ντιλέινι είδαν τον 
Χένεσι να τους κερδίζει με απίθανες επεμ-
βάσεις, ενώ το πλασέ του Μπρεθγουάιτ... 
έξυσε το δοκάρι.

Περπατώντας την Ιταλία η 
Πορτογαλία

Η Φινλανδία επικράτησε 1-0 της 
Εσθονίας στο Ελσίνκι, έκανε 
το δυο στα δυο στον όμιλο και 
μπήκε πολύ δυνατά στη μάχη της 
πρωτιάς!

Ι
διο σκορ, ίδιος σκόρερ και η Φιν-
λανδία δείχνει τ ις άγριες διαθέ-
σεις της με το... καλημέρα του ομί-
λου! Ο Πούκι πέτυχε το μοναδικό 

γκολ κόντρα στην Ουγγαρία και το ίδιο 
έκανε και απέναντι στους Εσθονούς. Οι 
Φινλανδοί πέτυχαν το δυο στα δυο ε-
ντός έδρας και πήραν κεφάλι στον όμι-
λο. Ιδανικό ξεκίνημα για τους γηπεδού-
χους, με τον επιθετικό της Νόριτς να δι-
αμορφώνε το 1-0 στο 12ο λεπτό έπειτα 
από ασίστ του Βόιρι. Οι Φινλανδοί 
είχαν την ουσία, τον έλεγχο 
στο ματς και στο 26’ έφτα-
σαν κον τά σε ένα δεύτε-
ρο γκολ, αλλά το σουτ του 
Τουόμινεν βρήκε το δοκά-
ρι. Οι Εσθονοί δεν απεί-
λησαν, ήταν κακοί στο δη-
μιουργικό κομμάτι και δεν 
μπόρεσαν να πάρουν το κάτι 
παραπάνω. Αλλωστε, ο Σπαρβ 
θα μπορούσε στην επανάληψη σε δυο 
περιπτώσεις να πετύχει ακόμα ένα τέρ-
μα για την Φινλανδία. 

Ισπανία - Κροατία 6-0
Αν και απειλήθηκε στο πρώτο κομμάτι 
του ματς, η Ισπανία με σούπερ Ασένσιο 
[γκολ, 3 ασίστ] σκόρπισε 6-0 την Κρο-
ατία στο Ελτσε και έκανε το 2x2 στον 
όμιλο του Nations League.
Με έξ ι παίκ τε ς της Ρεάλ Μαδρίτης 
σ το βασικό σχήμα γ ια πρώτη φορά 
από το 2002 παρέταξε την La Roja ο 
Λουίς Ενρίκε και την οδήγησε στο από-
λυτο στο ξεκίνημα του 1ου ομίλου του 
League A στο Nations League με μία 
το λιγότερο εν τυπωσιακή ν ίκη. Ντε-
μπούτο με το Εθνόσημο έκαναν υπό 
τις οδηγίες του Καταλανού προπονητή 
οι Χοσέ Γκαγιά [Βαλένθια] και Ντάνι 
Θεμπάγιος [Ρεάλ], έπαιξε στο τέλος ο 
Μάρκο Λιβάγια της ΑΕΚ.
Το κακό τερέν του γηπέδου του Ελτσε 
δεν έκανε απέτρεψε την Ισπανία από 
το να παίξει από την άμυνα με συρ-

τές πάσες και αυτό βρέθηκε κοντά στο 
να το πληρώσει στο ξεκίνημα της ανα-
μέτρησης. Στο 5’ ύσ τερα από λάθος 
στην άμυνα ο Ράκιτιτς έκανε το τεχνικό 
σουτ, άουτ και πριν συμπληρωθεί το 
20λεπτο Σαν τ ίν ι και Πέρισ ιτ ς ε ίχαν 
καλές ευκαιρίες από κοντά αλλά κανέ-
νας δεν νίκησε τον Ντε Χέα. Καθορι-
στική στιγμή στο ματς στο 20’ όταν ο 
Βρσάλικο τραυματίστηκε και αποχώ-
ρησε για να καταρρεύσει στη συνέχεια 
η ομάδα του.
Το party των Ισπανών ξεκίνησε στο 24’. 
Ο Ράμος με εκπληκτική 40άρα μπα-
λιά βρήκε τον Καρβαχάλ και εκείνος με 
σέντρα με το εξωτερικό τον Σαούλ, ο 
οποίος με κεφαλιά σκόραρε και πάλι 
μετά το ματ ς με την Αγγλία (1-0). Σε 

διάστημα δύο λεπτών [33’ - 35’] 
ο  Μάρκο Ασέ νσ ιο έκ λεψε 

την παράσταση καθώς δύο 
γκολ ήρθαν από τα πόδια 
του. Πρώτα με σουτ εκτός 
περιοχής νίκησε τον Κάλι-
νιτς και στη συνέχεια από 
διαγώνια θέση στα δεξιά 

εκ τ έ λεσε ξανά, η μπάλα 
πήγε στο δοκάρι, στην πλάτη 

του Κροάτη keeper  και  σ τα 
δίχτυα για το 3-0 που ήταν το σκορ του 
πρώτου μέρους.
Στην επανάληψη η ομάδα του Ντάλιτς 
δέχθηκε ακόμα τρία γκολ τα οποία 
ήταν όλα ύστερα από προσπάθειες του 
Μάρκο Ασένσιο. Στο 49’ ο άσος της 
Ρεάλ έβγαλε τετ-α-τετ τον Ροδρίγο και 
εκείνος τελείωσε τη φάση και στο 57’ 
από δικό του κόρνερ ο Σέρχιο Ράμος 
πήρε την κεφαλιά και ανέβασε τον δεί-
κτη του σκορ στο 5-0. Το τελικό 6-0 
διαμόρφωσε στο 70’ με ωραία κίνηση 
και εκτέλεση μέσα από την περιοχή ο 
Ισκο για να φτάσει σε χατ-τρικ ασίστ ο 
Ασένσιο.
Ισπανία (Λουίς Ενρίκε): Ντε Χέα, Ράμος, 
Νάτσο, Καρβαχάλ (75’ Αθπιλικουέτα), 
Γκαγιά, Μπουσκέτς (59’ Ρόδρι), Ισκο, 
Σαούλ (65’ Τιάγκο), Ασένσιο, Θεμπά-
γιος, Ροδρίγο.
 Κροατία (Ζλάτκο Ντάλιτ ς): Κάλιν ιτ ς, 
Βίντα, Πίβαριτς, Βρσάλικο (20’ Ρογκ), 
Μίτροβιτ ς, Μόντριτ ς, Ράκιτ ιτ ς, Πέρι-
σιτς, Μπρόζοβιτς (62’ Πιάτσα), Κόβα-
τσιτς, Σαντινί (71’ Λιβάγια).

Πήρε κεφάλι στον όμιλο 
της Εθνικής η Φινλανδία
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Γεμάτο πρόγραμμα έχει η ΑΕΚ με την επιστροφή της στις αγωνιστι-
κές υποχρεώσεις. Οι κυπελλούχοι Κύπρου έμαθαν το πρόγραμμα 
τους για τους εξ αναβολής αγώνες στο πρωτάθλημα και την αναμέ-
τρηση του Σούπερ Καπ και ετοιμάζονται να ριχτούν ξανά στη μάχη 

των γηπέδων.
Μέσα στο Σεπτέμβριο έχουν να αντιμετωπίσουν με τη σειρά τη Νέα Σαλα-
μίνα, την Ομόνοια και τον ΑΠΟΕΛ για το θεσμό του πρωταθλήματος και 
στο ενδιάμεσο τη Ζυρίχη για τη φάση των ομίλων του Europa League. Στη 
συνέχεια ακολουθούν ξανά εναλλάξ αγώνες σε Κύπρο και Ευρώπη.
Αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό για την ομάδα της Λάρνακας, θα φανεί 
στην πορεία και από το κατά πόσο μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις 
των αναμετρήσεων και των δύο διοργανώσεων.
Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που τα τελευταία χρόνια μια κυπριακή 
ομάδα καλείται να βγάλει ένα τέτοιο γεμάτο πρόγραμμα, καθώς ΑΠΟΕΛ 
και Απόλλωνας είχαν διανύσει παρόμοιες πορείες και μάλιστα με επιτυχία, 
αν λάβουμε υπόψη τα πρόσφατα επιτεύγματά τους.
Σειρά λοιπόν των Λαρνακέων να αποδείξουν στο γήπεδο πόσο έχουν 
μεγαλώσει, ωριμάσει και εδραιωθεί ως ομάδα, τόσο στον χώρο του 
κυπριακού, όσο και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Παρελθόν από τον ΑΠΟΕΛ ο Τόμι Όρ
Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ με ανακοίνωσή της ενημερώνει για τον τερματι-
σμό της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή.
Η επίσημη ενημέρωση:
Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την κοινή 
συναινέσει λύση της συνεργασίας της, με τον ποδοσφαιριστή Tommy Oar.
Ο ποδοσφαιριστής παρά το ότι ενημέρωσε για τον μονομερή τερματισμό 
της συνεργασίας μας, εν τέλει επανήλθε και αποδέχθηκε  τον διακανονι-
σμό που προταθεί από πλευράς του ΑΠΟΕΛ.
Ως εκ τούτου καταλήξαμε σε οριστική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή.
Του ευχόμαστε καλή συνέχεια, στην επαγγελματική του καριέρα και στην 
προσωπική του ζωή.

Ο Χουράδο προβληματίζει τον… Κέρκεζ
Η ΑΕΛ προετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι της ερχόμενης Δευτέρας με 
την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».
Οι γαλαζοκίτρινοι μετρούν δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στο πρω-
τάθλημα κόντρα σε Ερμή και Δόξα. Μάλιστα ο Κέρκεζ χρησιμοποίησε την 
ίδια ενδεκάδα και στους δύο αγώνες ωστόσο ίσως προκύψουν αλλαγές 
στο παιχνίδι της Δευτέρας. Και αυτό γιατί ο αγώνας θα έχει περισσότε-
ρες δυσκολίες σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Η ενδεκάδα της ΑΕΛ στα 
δύο επίσημα παιχνίδια αποτελούταν από τους Βοζίνια, Τεξέιρα, Αβραάμ, 
Νταβόρ, Μυτίδης ,Ντα Σίλβα, Λαφράνς, Νιλς Τεξέιρα, Τόρες, Αντάμοβιτς, 
Μπενίτεζ. Δεν αποκλείεται όμως να δούμε τους Χουράδο και Γκαζτανάγκα 
στο αρχικό σχήμα. Ειδικά ο Ισπανός επιθετικός έχει περισσότερες πιθα-
νότητες να βρεθεί στην ενδεκάδα αφού στα δύο πρώτα παιχνίδια μπήκε 
ως αλλαγή και πέτυχε δύο σημαντικά τέρματα για την ομάδα του τα οποία 
βοήθησαν για να έρθουν οι 6 βαθμοί.
Εδώ είναι που προβληματίζεται ο Βόσνιος τεχνικός ο οποίος σκέφτεται 
σοβαρά το ενδεχόμενο να τον χρησιμοποιήσει ως βασικό.
Όπως και να έχει το παιχνίδι είναι δύσκολο αφού η Ανόρθωση «σκό-
νταψε» κόντρα στη Πάφο και έχασε δύο βαθμούς και θα επιδιώξει να επι-
στρέψει στις επιτυχίες.
Και εδώ είναι που πρέπει να ποντάρουν οι γαλαζοκίτρινοι οι οποίοι αν 
φύγουν με το «διπλό» θα αποκτήσουν τεράστια ψυχολογία και θα αφή-
σουν την Κυρία 5 βαθμούς πίσω.

Την πρώτη της νίκη στο Πρωτάθλημα Εθνών 
με αντίπαλο τη Σλοβενία πέτυχε  η Εθνική μας 
ομάδα.

Μ
ε ένα σαφώς πιο βελτιωμένο πρόσωπο, 
οι διεθνείς μας αν και βρέθηκαν πίσω 
στο σκορ, κατάφεραν να ανατρέψουν της 
εις βάρος τους δεδομένα και να δώσουν 

τις δικές τους απαντήσεις στην κριτική που δέχθηκαν 
για την εμφάνιση στη Νορβηγία.
Πολύ δυνατά, επιθετικά και με γρήγορο ρυθμό μπήκε 
στην αναμέτρηση του ΓΣΠ η Εθνική μας ομάδας που 
επιδίωξε από τα πρώτα στάδια της να πάρει τις πρω-
τοβουλίες των κινήσεων και να πετύχει πρώτη το 
γκολ.
Χαρακτιριστικά, μόλις στο 2’ του αγώνα μετά από 
λάθος στην άμυνα των Σλοβένων, ο Κάστανος βγήκε 
στο τετ-α -τετ με τον Μπέλετς, αλλά δεν κατάφερε να 
ανοίξει το σκορ. Ακολούθησαν οι πολύ καλές ευκαι-
ρίες του ιδίου στο 11’ και του Παπουλή στο 12’ που με 
σουτ και πλασέ, αντίστοιχα, δεν βρήκαν στόχο.

Ακολούθως, οι Σλοβένοι κατάφεραν να ισορροπή-
σουν την αναμέτρηση και να κλείσουν όλους τους 
χώρους ανάπτυξης, με τον ρυθμό του αγώνα να 
πέφτει και την Εθνική μας ομάδα να επιχειρεί να δημι-
ουργήσει νέες ευκαιρίες για γκολ.
Στο τελευταίο τέταρτο ο ρυθμός ανέβηκε εκ νέου, με 
την ομάδα μας να αδυνατεί να απειλήσει ουσιαστικά 
την εστία της Σλοβενίας και έτσι παρέμεινε το 0-0
Μουδιασμένα μπήκε η Εθνική μας ομάδα στο β’ 
μέρος του αγώνα, με τους Σλοβένους να παίρνουν τις 
πρωτοβουλίες των κινήσεων και να μην επιτρέπουν 
στους διεθνείς μας να αναπτυχούν με προϋποθέσεις.
Αυτό έδωσε την ευκαιρία στη Σλοβενία να φτάσει 
πρώτη στο γκολ στο 54’ με τονΜπέριτς να νικά τον 
Παναγή με κοντινή κεφαλιά μετά από σέντρα του Γιό-
κιτς.
Η Eθνική μας δεν τα έβαλε κάτω και στο 69’ έφτασε 
στο 1-1 μετά από άψογη συνεργασία των διεθνών 
μας, η μπάλα κατέληξε στον Πιέρο που με ιδανικό 
πλασέ έφερε το παιχνίδι στα ίσα!
Στο 89’ η ομάδα μας κατάφερε να κάνει την ανατροπή 
και να φτάσει στο 2-1. Από αριστερά ο Χάμπος εκτέ-

λεσε με δύναμη του φάουλ, ο Στο-
γιάνοβιτς μπήκε στην πορεία της 
μπάλας και έστειλε την μπάλα στα 
δίκτυα της εθνικής του ομάδας!
Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλε-
σμα του αγώνα το οποίο έδωσε την 
πρώτη νίκη στην Εθνική μας.

Με Βουλγαρία και Σλοβενία 
τον Οκτώβριο
Οι δύο πρώτες αγωνιστικές στον 
όμιλο μας στο Πρωτάθλημα των 
Εθνών έχουν ολοκληρωθεί και 
η κατάσταση στο βαθμολογικό 
πίνακα προδιαθέτει για αμφίρροπη 
συνέχεια. Φαίνεται ξεκάθαρα πως 
πρόκειται για ένα ανοικτό όμιλο με 
όλες τις ομάδες να έχουν τις δικές 
τους πιθανότητες για να διεκδική-
σουν την πρώτη θέση.
Η συνέχεια φέρνει δύο συνεχόμε-
νους εκτός έδρας αγώνες για την 
Εθνική μας. Στις 13 Οκτωβρίου θα 
αντιμετωπίσει τη Βουλγαρία στη 
Σόφια και στις 16 Οκτωβρίου τη 
Σλοβενία στη Λουμπλιάνα. Οι αγώ-
νες αυτοί θα καθορίσουν και το 
ενδιαφέρον που θα έχουν για την 
Εθνική μας οι δύο τελευταίοι της 
αγώνες στη διοργάνωση το Νοέμ-
βριο με τη Βουλγαρία και τη Νορβη-
γία εντός έδρας.

αθλητικά
Κύπρος-Σλοβενία 2-1

Χειροκροτήστε τους, το αξίζουν!
Σειρά της να το αποδείξει (και) 
αυτό!
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αθλητικά
Ελλάδα – Σερβία 70-63

Πάμε Κίνα με οδηγό τον Μπουρούση!

Η Ελλάδα βρίσκεται με το… 1μιση πόδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας μετά το 70-63 επί της 
Σερβίας στο Ηράκλειο, κάνοντας το 7-0 στα «παράθυρα»! 

Τ
ο πρώτο ξεσκαρτάρισμα έγινε στα προηγούμενα 
τρία «παράθυρα» της FIBA. Πλέον τα πράγματα 
σοβαρεύουν στη β’ φάση των προκριματικών 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019, εκεί όπου η 

Ελλάδα βρίσκεται σε σαφώς πλεονεκτική θέση έπειτα 
από τον αγώνα με τη Σερβία στο Ηράκλειο! Με την Ε-
θνική να έχει πλέον ρεκόρ 7-0 έπειτα από τη νίκη επί 
των δευτεραθλητών Ευρώπης, είναι προφανές ότι θα 
χρειαστεί... χαρακίρι για να χάσει το ταξίδι στην Κίνα, με 
«οικοδεσπότη» τον Γιάννη Μπουρούση! Ο αρχηγός της 
Εθνικής κουβάλησε την Ελλάδα μαζί με τους Καλάθη, 
Πρίντεζη, Σλούκα ενώ η Γεωργία είναι δυνητικά η μο-
ναδική απειλή για την πρόκριση κι ακολουθεί το ματς 
στην Τιφλίδα (16/9).

Group L
Αποτελέσματα 13/9
Εσθονία – Γερμανία 43-86
Ισραήλ – Γεωργία 80-85
Ελλάδα – Σερβία 70-63
Κατάταξη
1. Γερμανία / 7-0
2. Ελλάδα / 7-0
3. Σερβία / 4-3
4. Γεωργία / 3-4
5. Ισραήλ / 3-4
6. Εσθονία / 2-5
- Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας προκρίνονται 
οι τρεις πρώτοι 

Ο αγώνας
Η ελληνική ομάδα άρχισε τον αγώνα με τους Καλάθη, 
Παπανικολάου, Παπαπέτρου, Πρίντεζη και Μπου-
ρούση απέναντι στη Σερβία των Γιόβιτς, Μπογκντάνο-
βιτς, Λούτσιτς, Μπιέλιτσα και Μιλουτίνοφ. Η ομάδα του 
Σάσα Τζόρτζεβιτς επέμεινε στο σουτ πίσω από τα 6μ.75 
στην πρώτη περίοδο (3/10 τρίπ.), κατέβασε 6 επιθετικά 
ριμπάουντ κι έκλεισε το δεκάλεπτο με βραχεία κεφαλή 
(16-18), έχοντας 29.4% στα σουτ εντός πεδιάς (5/17) και 
62.5% στις βολές (5/8).
Από την άλλη πλευρά, ο Νικ Καλάθης ήταν ό,τι καλύ-
τερο είχε να παρουσιάσει η Εθνική σε αυτό το διάστημα 
με 8 πόντους και 2 ασίστ ωστόσο χρεώθηκε με τρίτο 
φάουλ μόλις στο 13:18, δίνοντας τη θέση του στον Τάι-
λερ Ντόρσεϊ. Η Ελλάδα έφερε το ματς στη μέτρα της 
με το μακρινό σουτ, μετρώντας 5/8 τρίποντα στη δεύ-
τερη περίοδο και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 
35-32 με μια εξαιρετική προσωπική άμυνα του ομογενή 

γκαρντ στον Μπογκντάνοβιτς.
Παρεμπιπτόντως, οι παίκτες του Σκουρτόπουλου 
είχαν 2/2 βολές στο πρώτο ημίχρονο ενώ η Σερβία είχε 
μόλις 1 ομαδικό φάουλ για εννιάμιση λεπτά στη δεύ-
τερη περίοδο! Ο ομοσπονδιακός προπονητής έσφιξε 
το rotation αφού δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής στους 
Μάντζαρη, Αντετοκούνμπο και Μήτογλου, την ώρα 
που οι φιλοξενούμενοι είχαν 9 επιθετικά ριμπάουντ, +8 
βολές και μόλις 2 λάθη.
Η ελληνική ομάδα μπήκε με το γκάζι… πατημένο 
στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπουρούσης ήταν θετικός 
σε άμυνα και δημιουργία, ο Αντετοκούνμπο πέρασε 
στο παρκέ για να κουράσει τον Μπογκντάνοβιτς και 
η Εθνική προηγήθηκε 45-34 στο 24:46 με επιμέρους 
σκορ 10-2! Ο Καλάθης ανέβασε τη διαφορά στο +12 

(48-36, 26:12), στο ματς πέρασαν οι Μάντζαρης, 
Μήτογλου ενώ οι Σέρβοι άρχισαν να μαζεύ-

ουν τη διαφορά, κάνοντας επιμέρους 
11-1 (49-47) ενώ ο Θανάσης διαμόρ-
φωσε το 51-47 με το οποίο έκλεισε η 
τρίτη περίοδος.
Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, 
με τον Μπογκντάνοβιτς να σκοράρει 
πίσω από τα 6μ.75 για το 57-54 και 

τον Μίσιτς να φέρνει το ματς στα ίσα με 
τον ίδιο τρόπο (57-57, 34:30)! Η Ελλάδα 

προηγήθηκε με 63-57 με μπροστάρη τον 
Πρίντεζη μέσα σε πανδαιμόνιο, ο Παπανικολάου 

διαμόρφωσε το 65-59 στα 2:17 για το φινάλε ενώ οι 
Σέρβοι προσπάθησαν να βρουν λύσεις με το μακρινό 
σουτ αλλά ήταν άστοχοι και το φόλοου του Μπουρούση 
ανέβασε τη διαφορά στο +9 (67-59)! Εν τέλει η Ελλάδα 
κράτησε το προβάδισμα κι έφτασε στη σπουδαία νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 16-18, 35-32, 51-47, 70-63.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: H Ελλάδα άντεξε στην αντεπίθεση των 
Σέρβων στο φινάλε κι έφτασε στη σπουδαία νίκη, διευ-
ρύνοντας το αήττητο σερί της στα «παράθυρα».
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Γιάννης Μπουρούσης είχε 9 
πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ο Νικ Καλάθης πρό-
σθεσε 15 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ ενώ ο Γιώρ-
γος Πρίντεζης είχε 15 πόντους και 4 ριμπάουντ.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Η αντίδραση της Εθνικής στην προ-
σπάθεια της Σερβίας να ολοκληρώσει το comeback. 
Η Ελλάδα προηγήθηκε με +21 (48-36, 26:12) ωστόσο 
η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς ισοφάρισε σε 57-57 
στο 34:30! Η ομάδα του Σκουρτόπουλου «έδεσε» την 
άμυνά της, εκμεταλλεύτηκε την αστοχία των Σέρβων κι 
έφτασε στη σπουδαία νίκη.

Πάνω στις σωστές ράγες ο 
Ολυμπιακός...

Ο 
Oλυμπιακός έδειξε 
πως είναι σ το σω-
στό δρόμο επικρα-
τών τας της Μάλα-

γα με 77-92. Καταπληκτικοί 
οι Σπανούλης (18π., Τουπάν 
(17π.).
Ο Ολυμπιακός παρά τις απου-
σίες έπαιξε πολύ καλό μπά-
σκετ και νίκησε τη Μάλαγα με 
77-92. Ο Βασίλης Σπανούλης 
(18π.,), ο Άξελ Τουπάν (17π.) 
και ο Ζακ ΛεΝτέι (18π.) ήταν 
οι πρωταγωνιστές. Βοήθησε 
αρκετά ο «βοηθητικός» Τσά-
πμαν (17π.)
Οι  πολ λέ ς  απουσ ίε ς  ήταν 
σίγουρα πρόβλημα για τους 
δύο προπονητές, ωστόσο ο 
Ντέιβιντ Μπλατ είδε τους παί-
κ τε ς του να παίζουν όπως 
θέλει. Οι Πειραιώτες ξεκίνη-
σαν με Σπανούλη, Χάρις, Του-
πάν, ΛεΝτέι και Μπόγρη και 
παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν 
πίσω στο σκορ νωρίς, κατάφε-
ραν γρήγορα να ανακάμψουν.
Ο Ολυμπιακός παίζοντας με 
μεγάλη ταχύτητα στην επίθεσή 
του και με τον Βασίλη Σπα-
νούλη να πραγματοποιεί πολύ 
καλή εμφάνιση, προηγήθηκε 
με 44-34 λίγο πριν τη λήξη του 
ημιχρόνου.
Η Μάλαγα ξεκίνησε φουριόζα 
και σε διάστημα δύο λεπτών 
κατάφερε να προσπεράσει με 
50-49. Ο Μπράιαν Ρόμπερτς 
(22π.) δημιούργησε αρκετά 
προβλήματα στην άμυνα της 
πρώην ομάδας του κι έτσι το 
προβάδισμα παρέμενε μέχρι 
το 28’ (62-59). Οι «ερυθρόλευ-
κοι» με εύκολα καλάθια από 
τους Τσάπμαν (βοηθητικός) και 
Τουπάν, ύστερα από ασίστ του 
Σπανούλη κυρίως, άλλαξαν την 
κατάσταση και βρέθηκαν στο 
+14 (67-81, 34’).
Παρά τις πολλές αλλαγές που 
έκανε ο Μπλατ, η εικόνα δεν 
άλλαξε, ο νεαρός Ποκουσέφ-
σκι αν ταποκρίθηκε με τους 
μεγάλους και ο Ολυμπιακός 
νίκησε με 77-92.
Τα δεκάλεπτα: 29-31, 40-47, 
67-72, 77-92
*Από τον Ολυμπιακό έλειψαν 

οι Μάντζαρης, Παπανικολάου, 
Πρίντεζης, Τίμα, Στρέλνιεκς, 
Βεζένκοβ, Ουίλιαμς Γκος και 
Μιλουτίνοφ.
Από τη Μάλαγα οι Φερνάντεθ, 
Βαζίνσκι, Λεσό και Μιλοσάβλι-
εβιτς.

Στρέλνιεκς: «Άλλο μπά-
σκετ με Μπλατ, πέρυσι 
παίζαμε παλιομοδίτικα»
Συνέντευξη στο «La.tv» έδωσε 
ο Γιάνις Στρέλνιεκς ο οποίος 
αναφέρθηκε φυσικά και στον 
Ολυμπιακό.
Ο Λετονός γκαρντ των «ερυ-
θρόλευκων» τόν ισε γ ια τον 
Ντέιβιντ Μπλατ, πως «με τον 
ερχομό του Ντέιβιντ Μπλατ, 
το μπάσκετ που θα παίξει ο 
Ολυμπιακός θα είναι σαν την... 
μέρα με τη νύχτα, σε σχέση 
με πέρσι. Πέρσι, παίζαμε ένα 
κλασικό παλαιομοδίτικο μπά-
σκετ, αλλά φέτος πρόκειται να 
γίνει πιο μοντέρνο, πιο αμερι-
κάνικο. Θα παίξουμε πιο γρή-
γορα και θα έχουμε αρκετά 
ένας εναν τ ίον ενός. Μέχρι 
στιγμής όλοι μας στα παιχνί-
δια προετοιμασίας έχουμε τις 
θέσεις μας».
Στη συνέχεια υποστήριξε... 
«Ο Μπλατ είναι ένας άνθρω-
πος αρκετά ανοιχ τός. Είναι 
χαρά για τον καθένα να μιλάει 
μαζί του. Μπορείς να μιλήσεις 
μαζί του και για απλά πράγ-
ματα που αφορούν την ζωή. 
Φέτος το παιχν ίδι μας δεν 
θα είναι τόσο αυστηρό όσον 
αφορά τους κανόνες, ούτε θα 
τρέχουμε στη γωνία περιμένο-
ντας… θα πάρουμε τη μπάλα ή 
όχι; Δεν θα είναι τόσο αυστη-
ρές οι διαχωριστικές γραμμές 
στις συνεργασίες με τα γκαρντ 
που θα έχουν τη μπάλα».
Για τον ρόλο που είχε πέρσι 
στην ομάδα, ανέφερε: «Πέρσι 
στον Ολυμπιακό δεν είχα ιδι-
αίτερα ηγετικό ρόλο και δεν 
έπαιζα στην θέση του point 
guard. Όμως, καθώς τα χρόνια 
περνούν, μπορώ να παίζω και 
διαφορετικά. Τέτοια πράγματα 
με ενθαρρύνουν και με γεμί-
ζουν κίνητρα».
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